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प्रदेश सशुासन ऐन, २०७७ 
  प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

२०७७।०४।१६ 

 

संवत ्2077 सालको ऐन नं. ८ 

प्रदेशमिर सशुासनको प्रत्यािमूत गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावना: प्रदेशको सावनजमनक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, मनष्पक्ष, पारदशी, 
भ्रष्टाचारमकु्त, जनउत्तरदायी र सहिामगतामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हनेु सेवा 
सवुवधामा जनताको समान र सहज पहुचँ समुनश्चित गनन, आमथनक अनशुासन तथा 
सावनजमनक कायन र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका 
आधारिूत मान्यतालाई आत्मसात ्गरी सशुासनको प्रत्यािूमतका लामग कानूनी 
व्यवस्था गनन वाञ्छनीय िएकोले,  

बागमती प्रदेशको प्रदेश सिाले यो ऐन बनाएको छ।  
पररच्छेद-१ 
प्रारश्चम्िक 

१. संश्चक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम “प्रदेश सशुासन ऐन, 
 २०७७” रहेको छ। 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्ि हनेुछ।  
२. पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,-  

(क) “कायानलय प्रमखु” िन्नाले कुनै सरकारी कायानलयको 
प्रमखु िई काम गने पदामधकारी सम्झन ुपछन। 
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(ख) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोश्चजम” िन्नाले यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयममा तोवकएको वा तोवकए 
बमोश्चजम सम्झन ुपछन। 

(ग) "नगर कायनपामलका" िन्नाले महानगरपामलका, 
उपमहानगरपामलका र नगरपामलकाको 
कायनपामलका समेत सम्झन ुपछन। 

(घ) "प्रदेश" िन्नाले बागमती प्रदेश सम्झन ुपछन। 
(ङ) “मन्रालय” िन्नाले प्रदेश सरकारको मन्रालय 

सम्झन ु पछन र सो शब्दले मखु्यमन्री तथा 
मश्चन्रपररषद्को कायानलय वा प्रदेशका केन्रीय 
स्तरका कायानलय समेतलाई जनाउँछ।  

(च) “मन्री” िन्नाले मखु्यमन्री वा मन्री सम्झन ुपछन 
र सो शब्दले स्वतन्र रूपमा मन्रालयको कायनिार 
सम्हाल्ने राज्यमन्री समेतलाई जनाउँछ।  

(छ) “सश्चचव” िन्नाले मन्रालयको सश्चचव सम्झन ुपछन र 
सो शब्दले प्रदेश सरकारको प्रमखु सश्चचव र सश्चचव 
सरहको कायन सम्पादन गने अन्य अमधकृत 
समेतलाई जनाउँछ।  

(ज) “संववधान” िन्नाले नेपालको संववधान सम्झन ुपछन। 
पररच्छेद-२ 

प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधानहरु 
३. कायन सम्पादन गने: प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सशुासन कायम 
 गननको लामग प्रदेशिर प्रशासमनक कायन सम्पादन गनेछ। 

४. ववषयगत मन्रालय रहने: (१) प्रदेश सरकारको कायन सम्पादन 
 गननका लामग आवश्यक सङ् ख्यामा ववषयगत मन्रालय रहने छन।्  
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(२) मन्रालयको सङ् ख्या, कायन वविाजन र कायन सम्पादन 
प्रदेश सरकारको कायन वविाजन तथा कायन सम्पादन मनयमावली 
बमोश्चजम हनेुछ।  

(३) प्रदेश सरकारको प्रमखु प्रशासमनक मनकायको रूपमा 
मखु्यमन्री तथा मश्चन्रपररषद्को कायानलय रहनेछ। 

(४) मन्रालय मातहत आवश्यक सङ् ख्यामा मनदेशनालय, 
कायानलय तथा मनकाय रहन सक्नेछन।्  

५. आवश्यक मनकाय गठन गनन सक्ने: (१) प्रशासमनक कायन सम्पादन 
गनन मन्रालय, मनदेशनालय तथा कायानलयको अमतररक्त प्रदेश 
सरकारले आवश्यकता र औश्चचत्यता अनसुार अन्य सश्चचवालय, 
आयोग, बोडन, केन्र, समममत वा अन्य त्यस्तै मनकाय गठन गनन 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गठन िएका सश्चचवालय, 
आयोग, बोडन, केन्र, समममत वा अन्य त्यस्तै मनकायको काम, 
कतनव्य, अमधकार तथा अन्य कायन क्षेरगत शतनहरु (टम्सन अफ 
रेफेरेन्स) प्रदेश सरकारले तोके बमोश्चजम हनेुछ।  

६. प्रशासमनक कायन सञ्चालनका आधार: प्रदेशमा सशुासन कायम गननका 
लामग यस ऐन वा अन्य प्रचमलत कानून बमोश्चजम प्रशासमनक कायन 
सम्पादन गदान त्यस्तो कायन सम्पादन गने पदामधकारीले संववधान तथा 
अन्य प्रचमलत कानूनमा व्यवस्था िएका कुराहरुको अमतररक्त 
देहायका आधारमा कायन सम्पादन गनुन पनेछः- 

(क) राष्ट्र र जनताको वृहत्तर वहत, 

(ख) समन्याय र समावेशीकरण, 



 

4 
 

(ग) कानूनको शासन, 

(घ) मानव अमधकारको प्रत्यािूमत,  

(ङ) पारदश्चशनता, वस्तमुनष्ठता, जवाफदेहीता तथा 
इमानदारीता,  

(च) आमथनक अनशुासन एवं भ्रष्टाचारमकु्त, चसु्त र 
जनमखुी प्रशासन,  

(छ) प्रशासन संयन्रको तटस्थता तथा मनष्पक्षता,  

(ज) प्रशासमनक संयन्र र मनणनयमा सवनसाधारणको पहुचँ,  

(झ) जनसहिामगता तथा स्थानीय स्रोतको अमधकतम 
उपयोग।  

७. प्रदेश सरकारले अश्चख्तयार गने नीमतहरु: (१) संववधान तथा अन्य 
 प्रचमलत कानूनमा व्यवस्था िएका नीमत एवं समय समयमा 
 अश्चख्तयार गररएका नीमतका अमतररक्त प्रदेशको प्रशासमनक कायन 
 सम्पादन गदान प्रदेश सरकारले देहायका नीमत अश्चख्तयार गनेछः- 

(क) सामाश्चजक न्याय, 

(ख) गररबी मनवारण,  

(ग) रोजगारी मसजनना, 
(घ) आमथनक उदारीकरण बजार व्यवस्थापन तथा 

अनगुमन, 
(ङ) प्राकृमतक तथा अन्य सावनजमनक स्रोतको ददगो 

तथा कुशल व्यवस्थापन,  
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(च) मवहला सशक्तीकरण तथा लैवङ्गक न्यायको 
ववकास,  

(छ) वातावरणीय संरक्षण,  
(ज) उपिोक्ताको हकवहत संरक्षण,  
(झ) जनजामत, दमलत तथा आमथनक तथा सामाश्चजक 

रूपमा वपछमडएका वगनको उत्थान, 
(ञ) प्रदेशको सन्तमुलत ववकास।  

(२) गाउँ कायनपामलका वा नगर कायनपामलकाले आफ्नो 
प्रशासमनक कायन सम्पादन गदान उपदफा (१) मा उश्चल्लश्चखत प्रदेश 
सरकारले अश्चख्तयार गरेका नीमतको अधीनमा रही आवश्यक नीमतहरू 
तय गनेछन।्  

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम अश्चख्तयार गरेका नीमतलाई 
कायानन्वयन गनन प्रदेश सरकार र उपदफा (2) बमोश्चजम अश्चख्तयार 
गरेका नीमतलाई कायानन्वयन गनन गाँउ कायनपामलका वा नगर 
कायनपामलकाले समय समयमा आवश्यक कायनक्रम तथा आयोजनाहरु 
सञ्चालन गनेछन।् 

पररच्छेद- ३ 
प्रशासमनक कायनको सञ्चालन तथा श्चजम्मेवारी 

८. सशुासन कायम गनुन सम्बश्चन्धत पदामधकारीको कतनव्य हनेु: प्रदेशमा 
सशुासन कायम गने र सवनसाधारणलाई समयमा नै त्यसको प्रमतफल 
उपलब्ध गराउने उदे्दश्यले यस ऐन वा अन्य प्रचमलत कानून बमोश्चजम 
प्रदेश सरकारको प्रशासमनक कायन मछटोछररतो ढङ्गले सञ्चालन गनुन, 
गराउन ुसम्बश्चन्धत पदामधकारीको कतनव्य हनेुछ।  

९. मन्रीको श्चजम्मेवारी: (१) संववधान तथा अन्य प्रचमलत कानूनमा 
 उश्चल्लश्चखत श्चजम्मेवारीका साथै आफूले सम्हालेको मन्रालयबाट 
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 सम्पादन हनेु कायन सम्बन्धी नीमतगत ववषय लगायत सम्पूणन 
 आवश्यक कायन समयमा नै सम्पादन गने गराउने समग्र श्चजम्मेवारी 
 सम्बश्चन्धत मन्रीको हनेुछ।  

(२) उपदफा (१) को सवनसामान्यतामा प्रमतकूल नहनेु गरी 
सम्बश्चन्धत मन्रीले आफ्नो मन्रालय र अन्तगनतका कमनचारीलाई 
आवश्यक मनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो मनदेशनको समयमिरै 
पालना गनुन सम्बश्चन्धत कमनचारीको कतनव्य हनेुछ।  

१०. प्रमखु सश्चचव तथा मनजको श्चजम्मेवारी: (१) प्रमखु सश्चचव प्रदेश 
 सरकारको प्रमखु प्रशासकीय अमधकारी हनेुछ र सोही हैमसयतमा 
 मनजले आफ्नो श्चजम्मेवारी बहन गनेछ।  

(२) उपदफा (१) को सवनसामान्यतामा प्रमतकूल नहनेु गरी 
यस ऐन वा अन्य प्रचमलत कानूनमा व्यवस्था िएका काम, कतनव्य 
र अमधकारका अमतररक्त प्रमखु सश्चचवको काम, कतनव्य, अमधकार र 
श्चजम्मेवारी देहाय बमोश्चजम हनेुछः-                                

(क) मखु्यमन्रीको सामान्य सपुररवके्षण तथा 
मनदेशनको अधीनमा रही मखु्यमन्री तथा 
मश्चन्रपररषद्को कायानलयको प्रशासकीय प्रमखुको 
रूपमा सो कायानलयको कायन सम्पादन गने,  

(ख) प्रदेश सरकारको सश्चचव तथा सो सरहका 
अमधकृतको सपुररवके्षकको हैमसयतले मनजहरुले 
सम्पादन गरेका कायनको सपुररवेक्षण गने तथा 
सश्चचवले सम्पादन गनुन पने प्रशासमनक कायनका 
सम्बन्धमा आवश्यक मनदेशन ददने, 
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(ग) ववमिन्न मन्रालय तथा अन्य सम्बद्ध 
मनकायहरुको प्रशासमनक काम कारबाहीको 
समन्वय गने,  

(घ) शासकीय सधुारलाई प्रदेश प्रशासनको अमिन्न 
अङ्गको रूपमा कायानन्वयन गनन वा गराउन ववमिन्न 
मन्रालय र अन्य मनकाय बीच समन्वय गने,  

(ङ) प्रदेश सरकार, मश्चन्रपररषद्को सश्चचवको रूपमा 
काम गने र सोही हैमसयतमा मश्चन्रपररषद्को 
मनणनय प्रमाश्चणत गने, 

(च) प्रदेश सरकार, मश्चन्रपररषद्का मनणनय कायानन्वयन 
गनन, गराउन सम्बश्चन्धत मन्रालयहरुलाई 
पररचालन गने वा गराउने र ती मनणनय 
कायानन्वयन श्चस्थमतको सपुररवेक्षण गने,  

(छ) प्रदेशको प्रशासमनक संयन्रलाई चसु्त र फुमतनलो 
बनाउन प्रदेश सरकारका सश्चचव तथा अन्य 
कमनचारीलाई उत्प्रेररत गने, 

(ज) प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई प्रिावकारी 
बनाउन समय समयमा सश्चचव बैठक आयोजना 
गने र सश्चचव बैठकबाट िएका मनणनय 
कायानन्वयन श्चस्थमतको सपुररवेक्षण गने,  

(झ) ववमिन्न मन्रालय तथा मातहतका केन्रीय 
मनकायहरुको प्रशासमनक काम कारबाहीको 
अनगुमन,  मनरीक्षण तथा सपुररवके्षण गने,  
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(ञ) प्रदेश सरकारको मनणनयको लामग सश्चचवले पेश 
गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुराहरु पगुे नपगुेको 
जाँची प्रस्तावलाई प्रदेश सरकार, मश्चन्रपररषद् 
समक्ष पेश गने र अङ्ग नपगुकेो पाइएमा 
सम्बश्चन्धतलाई वफतान पठाउने,   

(ट) तोवकए बमोश्चजमका अन्य कायन गने।  
११. सश्चचवको श्चजम्मेवारी: (१) सश्चचव सम्बश्चन्धत मन्रालय तथा 
 मनकायको प्रमखु प्रशासकीय पदामधकारी हनेुछ र सोही हैमसयतमा 
 मनजले श्चजम्मेवारी मनवानह गनन आवश्यक कायन सम्पादन गनेछ।  

(२) उपदफा (१) को सवनसामान्यतामा प्रमतकूल नहनेु गरी 
यस ऐन वा अन्य प्रचमलत कानूनमा व्यवस्था िएको काम, कतनव्य 
र अमधकारको अमतररक्त सश्चचवको काम, कतनव्य र अमधकार देहाय 
बमोश्चजम हनेुछः- 

(क) प्रदेश सरकारले प्रमतपादन गनुन पने नीमतका 
सम्बन्धमा सम्बश्चन्धत मन्रीलाई सघाउने,   

(ख) सम्बश्चन्धत मन्रीको मनदेशन तथा सपुररवके्षणको 
अधीनमा रही आफू बहाल रहेको मन्रालयको 
कायन सम्पादन गने,  

(ग) आफू बहाल रहेको मन्रालय वा कायानलय 
अन्तगनतका नीमतगत तथा कानूनी ववषयमा कुनै 
सधुार गनुन पने िएमा सम्बश्चन्धत मन्री समक्ष 
सोको प्रस्ताव पेश गने,  
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(घ) आफू बहाल रहेको मन्रालयको व्यवस्थापन, 
दैमनक कायन सञ्चालन, कमनचारी उपर मनयन्रण 
तथा सपुररवेक्षण गने,  

(ङ) आफू बहाल रहेको मन्रालय अन्तगनतका 
मनदेशनालय, कायानलय वा त्यस्तो मन्रालय 
मातहतका मनकायको काम कारबाहीको 
आवश्यक सपुररवेक्षण वा मनयन्रण गने र 
आवश्यकता अनसुार मनदेशन ददने,  

(च) प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेका नीमत र कायनक्रम 
कायानन्वयन गने,  

(छ) आफू बहाल रहेको मन्रालय र अन्तगनतका 
मनकायले प्रत्येक मवहना सम्पादन गरेको कामको 
प्रमतवेदन तोवकए बमोश्चजम मखु्यमन्री तथा 
मश्चन्रपररषद्को कायानलयसमक्ष पेश गने,  

(ज) मन्रालयको वावषनक कायनक्रम तजुनमा गरी 
मन्रीसमक्ष पेश गने र स्वीकृत कायनक्रम 
कायानन्वयन, अनगुमन र मूल्याङ्कनका साथै प्रगमत 
समीक्षा गने,  

(झ) मन्रालयबाट वषनिरीमा सम्पादन गररएका प्रमखु 
काम कारबाहीका बारेमा वावषनक प्रमतवदेन तयार 
गरी मन्रीसमक्ष पेश गने,  

(ञ) आफू बहाल रहेको मन्रालय र सो अन्तगनतका 
कायानलयका आठौं तहसम्मका कमनचारीको 
सरुवा वा पदस्थापना गने वा काज खटाउने,  

तर एक मन्रालय वा अन्तगनतका मनकाय 
वा कायानलयमा कायनरत कमनचारीलाई अको 
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मन्रालय अन्तगनतका मनकाय वा कायानलयमा 
गररने सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था प्रचमलत कानून 
बमोश्चजम हनेुछ।  

(ट) आफू बहाल रहेको मन्रालयसँग सम्बश्चन्धत 
ववषयमा प्रदेश सरकार, मश्चन्रपररषद् बाट िएको 
मनणनय कायानन्वयन गने र त्यस्तो मनणनयको 
कायानन्वयन श्चस्थमतको सपुररवेक्षण गने,  

(ठ) सश्चचव बैठकबाट िएको मनणनय कायानन्वयन गने,  

(ड) मन्रालय वा मातहत सञ्चालन िएका 
आयोजनाको समय समयमा मनरीक्षण गरी 
आवश्यक मनदेशन ददने,  

(ढ) खण्ड (ड) बमोश्चजम मनरीक्षण गदान सञ्चालन 
िएका आयोजना समयमा पूरा हनु नसकेको 
पाइएमा वा पूरा िएको आयोजनाको गणुस्तर 
न्यून देश्चखएमा त्यसको आवश्यक छानमबन गरी 
दोषी देश्चखएका सम्बश्चन्धत प्रमखुलाई आवश्यक 
कारबाही गने,  

(ण) तोवकए बमोश्चजमका अन्य कायन गने।  

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ञ) बमोश्चजम िए गरेको 
कामको जानकारी सश्चचवले सम्बश्चन्धत मन्रीलाई गराउन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (२) मा उल्लेख िएका कामका सम्बन्धमा 
प्रदेश सरकारप्रमत सश्चचव श्चजम्मेवार रहनेछ र आफू बहाल रहेको 
मन्रालय वा मनकायसँग सम्बश्चन्धत प्रदेश सरकारले मागेको कुनै 
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पमन ववषयमा अद्यावमधक जानकारी ददने मनजको श्चजम्मेवारी र कतनव्य 
हनेुछ।  

१२. कायानलय प्रमखुको श्चजम्मेवारी: प्रचमलत कानूनमा उल्लेख िएको 
 काम, कतनव्य र अमधकारका अमतररक्त कायानलय प्रमखुको काम, 
 कतनव्य र अमधकार देहाय बमोश्चजम हनेुछः- 

(क) आफू बहाल रहेको कायानलयको व्यवस्थापन, दैमनक कायन 
सञ्चालन तथा सो कायानलयमा कायनरत कमनचारीको 
सपुररवके्षण तथा मनयन्रण गने, 

(ख) आफू बहाल रहेको कायानलय र अन्तगनतका कायानलयका 
कमनचारीलाई काज खटाउने, 

(ग) आफू बहाल रहेको कायानलय अन्तगनत सञ्चामलत 
आयोजनाहरुको काम मनश्चित समयमिर सम्पन्न गनन 
लगाउने र  यस्ता कायनको प्रगमत प्रमतवेदन सपुररवेक्षक 
समक्ष पेश गने, 

(घ) आफू बहाल रहेको कायानलयबाट जनसाधारणलाई प्रदान 
गररने सेवालाई प्रिावकारी बनाउने,  

(ङ) तोवकए बमोश्चजमको अन्य कायन गने।  
१३. स्थानीय तहको प्रशासमनक कायन सञ्चालन तथा श्चजम्मेवारी: स्थानीय 
 तहले सञ्चालन गने प्रशासमनक कायन र श्चजम्मेवारी तथा प्रशासमनक 
 कायन सम्पादन गदान अपनाउन ुपने कायनववमधका सम्बन्धमा प्रचमलत 
 कानूनमा व्यवस्था िए बमोश्चजम हनेुछ।  
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पररच्छेद- ४ 
प्रशासमनक कायन सम्पादन गदान अपनाउन ुपने कायनववमध 

१४. मनश्चित कायनववमध अवलम्बन गनुन पने: यस ऐन वा अन्य प्रचमलत 
 कानून बमोश्चजम मनणनय गनन पाउने अमधकारीले कुनै ववषयमा मनणनय 
 गदान प्रचमलत कानूनमा कुनै कायनववमधको व्यवस्था िएको रहेछ 
 िने त्यस्तो कायनववमध र त्यस्तो व्यवस्था निएकोमा मनणनय गनुन 
 पने ववषयको प्रकृमत हेरी उपयकु्त प्रवक्रया अपनाउन ुपनेछ।  

१५. मनश्चित समयावमधमिर मनणनय गनुन पने: (१) यस ऐन वा अन्य 
प्रचमलत कानून बमोश्चजम मनणनय गनन पाउने अमधकारीले कुनै ववषयमा 
मनणनय गदान प्रचमलत कानून बमोश्चजम कुनै मनश्चित अवमधमिर मनणनय 
गनुन पने रहेछ िने सोही समयावमधमिर र त्यस्तो व्यवस्था निएकोमा 
मनणनय गनुन पने ववषयको प्रकृमत हेरी मनणनय गनन पाउने अमधकारीले 
उपयकु्त ठहर् याएको समयावमधमिर मनणनय गनुन पनेछ।  

(२) आवश्यक तथ्य, सूचना वा प्रमाण उपलब्ध निएको 
कारणले उपदफा (१) बमोश्चजमको अवमधमिर मनणनय गनन नसवकने 
रहेछ िने मनणनय गनन पाउने अमधकारीले सोको कारण खुलाई मनणनय 
गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम कारण खुलाई मनणनय िएकोमा 
मनणनय गनन पाउने अमधकारीले सोको जानकारी आफूिन्दा एक तह 
मामथको पदामधकारीलाई यथाश्चशघ्र ददन ुपनेछ।  

१६. मनणनय गदान पारदश्चशनता कायम गनुन पने: (१) यस ऐन वा अन्य 
 प्रचमलत कानून बमोश्चजम मनणनय गनन पाउने अमधकारीले कुनै 
 ववषयमा मनणनय गदान पारदशी ढङ्गबाट गनुन पनेछ।  
 स्पष्टीकरण: यस ऐनको प्रयोजनको लामग “पारदश्चशनता” िन्नाले 
 मनश्चित मापदण्डको आधारमा मनणनय गनुन पने प्रवक्रया सम्झन ुपछन 
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 र सो शब्दले प्रचमलत कानून बमोश्चजम गोप्य राख्न ुपने कुरालाई 
 प्रमतकूल असर पाने छैन।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम पारदश्चशनता कायम गनन मनणनय 
गने अमधकारीले मनणनय गनुन पने ववषयमा आफ्ना मातहतका 
कमनचारीको राय तथा परामशनलाई ध्यान ददन सक्नेछ।  

(३) मनणनय गनुन पने ववषयको कारबाही एक तहबाट प्रारम्ि 
िई अको तहबाट मनणनय गनुन पने रहेछ िने प्रत्येक तहमा संलग्न 
रहने पदामधकारीले सो ववषयमा आफ्नो स्पष्ट राय सवहत मनणनय गनुन 
पने ववषय मनणनय गने अमधकारी समक्ष पेश गनुन पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम मनणनय गने प्रवक्रयामा संलग्न 
रहेका प्रत्येक तहका पदामधकारीले पेश गरेको रायमा कुनै प्रश्न 
उठेको देश्चखएमा मनणनय गने अमधकारीले मनणनय गदान त्यस्तो प्रश्नको 
पमन सम्बोधन गनुन पनेछ।  

(५) कुनै मनणनय गदान कानूनी वा प्राववमधक प्रश्नको पमन 
मनरूपण गनुन पने रहेछ र त्यस्तो ववषयमा कुनै कानूनववज्ञ वा 
प्राववमधकको राय मलन मनणनय गने अमधकारीले मनामसब ठानेमा 
त्यस्तो राय मलन सक्नेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोश्चजम राय मलएकोमा त्यस्तो रायलाई 
समेत आधार मानी मनणनय गनन सवकनेछ र त्यस्तो रायलाई मानु्न 
नपने देखेमा सोको कारण खुलाई मनणनय गनुन पनेछ। 

(७) पारदश्चशनता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम 
हनेुछ।  

१७. मनणनय गदान आधार र कारण खलुाउन ु पने: यस ऐन वा अन्य 
 प्रचमलत कानून बमोश्चजम मनणनय गदान सम्बश्चन्धत पदामधकारीले 
 गरेको मनणनय कुन कुन कुरामा आधाररत छ र त्यस्तो मनणनय वकन 
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 गनुन परेको हो सोको स्पष्ट आधार र कारण खुलाई मनणनय गनुन 
 पनेछ।  

१८. स्वाथन बाश्चझएमा मनणनय गनन नहनेु: (१) यस ऐन वा अन्य प्रचमलत 
 कानून बमोश्चजम मनणनय गनन पाउने पदामधकारीले मनणनय गनुन पने 
 ववषयमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुनै वहत, सरोकार वा स्वाथन रहेको 
 िएमा वा मनजले गरेको मनणनयबाट मनजको हकमा अपतुाली खान 
 पाउने व्यश्चक्त वा नश्चजकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रिाववत हनेु 
 िएमा वा मनजको एकासगोलको व्यश्चक्तले सञ्चालन गरेको व्यापार, 
 व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पगु्ने गरी स्वाथन बाश्चझने िएमा त्यस्तो 
 पदामधकारीले त्यस्तो ववषयमा मनणनय गनन सक्ने छैन।  

 स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लामग मनणनय गनन पाउने 
 पदामधकारीले वृहत ् सावनजमनक वहतको लामग गरेको मनणनयलाई 
 स्वाथन बाश्चझएको मामनने छैन।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको अवस्था परी मनणनय गने 
अमधकारीले मनणनय गनन नहनेु िएमा सोको कारण खुलाई आफू 
सरहको पदामधकारी सोही कायानलयमा िएमा मनजलाई र निएमा 
आफूिन्दा एक तह मामथको पदामधकारीलाई सो ववषयमा मनणनय गनन 
ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको पदामधकारी सम्बश्चन्धत 
कायानलयमा निएमा वा िएमा पमन उपदफा (१) बमोश्चजमको 
अवस्था परी मनणनय गनन नहनेु िएमा मनणनय गने अमधकारी सश्चचव 
िएकोमा प्रमखु सश्चचव समक्ष र अन्य पदामधकारी िएमा एक तह 
मामथको पदामधकारीसमक्ष पेश गरी मनकासा िए बमोश्चजम मनणनय 
गनुन पनेछ। प्रमखु सश्चचव मनणनय गने अमधकारी िएकोमा सो ववषय 
प्रदेश सरकार, मश्चन्रपररषद्समक्ष पेश गनुन पनेछ।  
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(४) कुनै क्षेरको नीमत मनमानण गने वा कानून कायानन्वयन 
गने मनकायमा वा कुनै क्षेर मनयमन गने मनयमनकारी मनकायमा 
कायनरत अमधकृतले आफू पदमा बहाल रहँदा गरेको मनणनयसँग 
सम्बश्चन्धत कुनै गैरसरकारी वा मनजी स्तरको सोही क्षेर अन्तगनत 
कुनै वस्त ुवा सेवा उत्पादन गने, कुनै व्यवसाय गने वा त्यस्तो वस्त ु
वा सेवा उत्पादन गने फमन, कम्पनी वा अन्य कुनै प्रमतष्ठानको 
व्यवस्थापनमा आफू पदमा बहाल रहँदासम्म र जनुसकैु कारणले 
त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपमछ पमन कम्तीमा एक वषनसम्म 
प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न हनु सक्ने छैन।  

 स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लामग एकिन्दा बढी 
 मनकायमा बहाल रहेको व्यश्चक्तको हकमा मनजले सेवाबाट अवकाश 
 प्राप्त गनुन अश्चघको पमछल्ला दईु वषनसम्मको अवमधलाई जनाउँनेछ। 

(५) यस दफाको प्रमतकूल हनेु गरी कुनै काम गने व्यश्चक्त 
आफ्नो सेवामा बहाल रहेको व्यश्चक्त िए मनजलाई सोही आधारमा 
कानून बमोश्चजम वविागीय कारबाही गनन र सेवाबाट अवकाश 
पाइसकेको व्यश्चक्त िए सम्बश्चन्धत मन्रालयको सश्चचवले दश हजार 
रूपैयासँम्म जररबाना गनन सक्नेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोश्चजमको मनणनय उपर श्चचत्त नबझु्ने 
व्यश्चक्तले पैंतीस ददनमिर सम्बश्चन्धत उच्च अदालतमा पनुरावेदन गनन 
सक्नेछ।  

(७) यस दफाको प्रमतकूल हनेु गरी सेवामा बहाल रहेको 
पदामधकारीले गरेका काम स्वतः बदर हनेुछ।  

१९. कायन सम्पादन करार गनन सवकने: (१) प्रदेश सरकारले गनुन पने 
कुनै काम मनश्चित अवमधमिर सम्पादन गररसक्न ु पने वा मनश्चित 
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पररमाणको उपलश्चब्ध हनेु गरी सम्पादन गनुन पने िएमा वा प्रदेश 
सरकारको प्राथममकता प्राप्त कुनै कायनक्रम वा आयोजना कायानन्वयन 
गनुन पने िएमा कुनै पदामधकारीसँग कायन सम्पादन करार गनन 
सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको करारमा अन्य कुराको 
अमतररक्त श्चजम्मेवारी पाएको पदामधकारीले गनुन पने कामको वववरण, 
कायन सम्पादन गरी सक्न ुपने समयावमध र कायन सम्पादनको गणुस्तर 
वा पररमाण समेत उल्लेख गनुन पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम करार िएकोमा सो करार 
बमोश्चजम श्चजम्मेवारी पाएको व्यश्चक्तले त्यस्तो करार बमोश्चजम कायन 
सम्पादन गनुन पनेछ।  

(४) काबू बावहरको कुनै पररश्चस्थमत उत्पन्न िई उपदफा 
(३) बमोश्चजम सम्पादन गनुन पने कायन सो कायन सम्पादन गनुन पने 
अवमधमिर पूरा गनन नसवकने िएमा सोको कारण सवहतको वववरण 
खुलाई सम्बश्चन्धत मन्रालयको सश्चचव समक्ष पेश गनुन पनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोश्चजम पेश िएको वववरण मनामसब 
देश्चखएमा काबू बावहरको पररश्चस्थमत उत्पन्न िई जमत अवमध काम 
गनन नसवकएको हो सो अवमध कटाई थप अवमधमिर कायन सम्पादन 
गनन कायन सम्पादन करार संशोधन गनन सवकनेछ।  

(६) मनामसब कारण मबना उपदफा (३) वा (५) 
बमोश्चजमको अवमधमिर कायन सम्पादन गनन नसक्ने पदामधकारी उपर 
वविागीय कारबाही गररनेछ।  

(७) यस दफा बमोश्चजम श्चजम्मेवारी पाएको व्यश्चक्तले 
बदनीयत श्चचताई वा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी कायन सम्पादन 
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नगरेको कारणले प्रदेश सरकारलाई हामन नोक्सानी िएमा वा 
आयोजनाको लागत वृवद्ध हनेु िएमा त्यस्तो हामन नोक्सानी वा वृवद्ध 
िए जमतको लागतको क्षमतपूमतन मनजबाट तोवकए बमोश्चजम िराउन 
सवकनेछ।  

(८) कायन सम्पादन करार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोश्चजम हनेुछ।  

२०. सावनजमनक चासोको ववषय कायानन्वयन गदान सरोकारवाला तथा 
 नागररक समाजसगँ परामशन गनन सवकने: (१) प्रदेश सरकारले 
 आवश्यकता अनसुार सावनजमनक चासोका कुनै ववषय कायानन्वयन 
 गनुन अश्चघ सरोकारवाला तथा नागररक समाजसँग आवश्यक 
 परामशन गनन सक्नेछ। 

(२) प्रदेश सरकारले सावनजमनक चासोको ववषय कायानन्वयन 
गदान उपदफा (१) बमोश्चजम सरोकारवाला तथा नागररक समाजसँग 
गरेको परामशनबाट प्राप्त सझुावलाई उश्चचत ध्यान ददनेछ।  

 स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लामग “सावनजमनक चासोको 
 ववषय” िन्नाले देहायका कुनै ववषय सम्झन ुपनेछः-  

(क) आधारिूत रूपमा नयाँ पद्धमत स्थापना गने वा 
िई रहेको पद्धमतलाई आधारिूत रूपमा खारेज 
गने कुनै ववषय,  

(ख) सावनजमनक महत्वको कुनै ववकास कायनक्रम वा 
आयोजना सञ्चालन गने ववषय,   

(ग) तोवकए बमोश्चजमको अन्य ववषय।  
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२१. आफ्नो श्चजम्मेवारी पन्छाउन नहनेु: (१) यस ऐन वा प्रचमलत 
 कानून बमोश्चजम कायन सम्पादन गनुन पने पदामधकारीले आफूलाई 
 सशु्चम्पएको वा यस ऐन वा प्रचमलत कानून बमोश्चजम आफूले 
 सम्पादन गनुन पने काम मनधानररत शतन तथा अवमधमिर सम्पादन 
 गनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम कायन सम्पादन गनुन पने 
पदामधकारीले दफा २२ को अवस्थामा बाहेक आफ्नो श्चजम्मेवारी 
पन्छाउन वा आफूले गनुन पने काम अरु कसैलाई गनन लगाउन 
हुँदैन। 

(३) उपदफा (२) को प्रमतकूल हनेु गरी अरुलाई काम 
लगाउने वा अन्य कुनै वकमसमले श्चजम्मेवारी पन्छाउने वा श्चजम्मेवारी 
पन्छाउने बदनीयतले मनधानररत अवमधमिर कायन सम्पादन नगने वा 
कायन सम्पादन सूचक बमोश्चजम उपलश्चब्ध हामसल नगने 
पदामधकारीलाई प्रमखु सश्चचव िए प्रदेश सरकार मश्चन्रपररषद्, सश्चचव 
िए सम्बश्चन्धत मन्री, मन्रालय अन्तगनतका पदामधकारी िए 
सम्बश्चन्धत सश्चचवले चेतावनी ददन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम चेतावनी ददँदा पमन त्यस्तो 
पदामधकारीको आचरण तथा काम कारबाहीमा सधुार नआएमा त्यस्तो 
पदामधकारी उपर कायनक्षमताको अिावको आधारमा प्रचमलत कानून 
बमोश्चजम वविागीय कारबाही गनुन पनेछ।   

२२. अमधकार प्रत्यायोजन गनन सक्ने: (१) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु 
 कुरा लेश्चखएको िए तापमन कुनै पदामधकारीले यस ऐन वा प्रचमलत 
 कानून बमोश्चजम आफूले सम्पादन गनुन पने काम आफू सरहको वा 
 आफ्नो मातहतको अन्य कुनै पदामधकारीले सम्पादन गनन सक्ने 
 गरी प्रचमलत कानून बमोश्चजम अमधकार प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजम प्रत्यायोजन िएको अमधकार 
जनुसकैु बखत वफतान गनन सवकनेछ। 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको िए तापमन 
न्यावयक रोहमा मनणनय गनुन पने अमधकार प्रत्यायोजन हनु सक्ने छैन। 

२३. पदीय वा पेशागत आचरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सावनजमनक पद 
 धारण गरेको व्यश्चक्तले आफू पदमा बहाल रहँदा वा जनुसकैु 
 कारणले अवकाश प्राप्त गरेको मममतले तोवकए बमोश्चजमको 
 अवमधसम्मका लामग तोवकए बमोश्चजमको पदीय वा पेशागत 
 आचरण पालना गनुन पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम पालना गनुन पने पदीय वा 
पेशागत आचरण देहायका पदामधकारीको लामग देहाय बमोश्चजमका 
मनकाय वा अमधकारीले बनाउँनेछः- 

(क) प्रदेश मनजामती सेवाका कमनचारीका लामग प्रदेश 
सरकार, मश्चन्रपररषद्ले,  

(ख) प्रचमलत कानून बमोश्चजम गठन िएका सङ्गदठत 
संस्थाका प्रमखुका लामग सम्बश्चन्धत मन्रालयले 
र अन्य कमनचारीका लामग सम्बश्चन्धत संगदठत 
संस्थाले,  

(ग) प्रदेश सिा सश्चचवालयका कमनचारीका लामग प्रदेश 
सिा सश्चचवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
समममतले,  

(घ) मामथका खण्डहरुमा लेश्चखएदेश्चख बाहेक अन्य 
सावनजमनक पदधारण गरेका व्यश्चक्तको लामग 
तोवकएको अमधकारीले।  
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(३) यस दफा बमोश्चजम बनाएको पदीय वा पेशागत आचरण 
पालना गनुन सम्बश्चन्धत व्यश्चक्तको कतनव्य हनेुछ र त्यस्तो आचरण 
उलङ्घन गने व्यश्चक्तलाई उलङ्घनको मारा अनसुार मनज उपर कमनचारी 
िए वविागीय कारबाही गरी अमिलेख राश्चखनेछ र अन्य पदामधकारी 
िए मनजको लामग पदीय वा पेशागत आचरण बनाउने अमधकारीले 
अमिलेख राखे्नछ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेश्चखएको िए तापमन 
कुनै सावनजमनक पद धारण गरेको व्यश्चक्तले आफ्नो पदीय वा पेशागत 
आचरण पालना नगरेको वा उलङ्घन गरेको कुनै कुरा प्रचमलत कानून 
बमोश्चजम कसूर मामनने रहेछ िने मनज उपर कानून बमोश्चजम 
कारबाही गनन बाधा पने छैन। 

पररच्छेद- ५ 
ववववध 

२४. पदीय उत्तरदावयत्वको मनवानह: यस ऐन वा प्रचमलत कानून बमोश्चजम 
कायन सम्पादन गने श्चजम्मेवारी िएको पदामधकारीले आफ्नो 
अमधकारको प्रयोग गदान वा कतनव्य पालना गदान देहायको ववषयमा 
ध्यान ददन ुपनेछः- 

(क) आफूले सम्पादन गने काम मनधानररत समयमा नै सम्पादन 
गनन आफैं ले पहल गने, 

(ख) सरकारी वा सावनजमनक स्रोतको प्रयोग गदान ममतव्ययी 
ढङ्गबाट अमधकतम सदपुयोग र उत्पादनशील हनेु गरी 
प्रयोग गने,  
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(ग) सरकारी वा सावनजमनक कायानलयलाई सेवा प्रदायक 
संस्था,  सम्बश्चन्धत पदामधकारी मलुकुको सेवक तथा 
सवनसाधारण सेवाग्राही सेवा पाउने अमधकार िएको व्यश्चक्त 
हो िने्न कुरामा ध्यान ददने, 

(घ) कायन सम्पादनमा वढलाससु्ती र ववलम्ब हनु ुिनेको स्रोत 
र साधनको दरुूपयोग हनु ुहो र थप स्रोत र साधन खचन 
हनु ुहो िने्न िावना राखे्न, 

(ङ) कायन सम्पादन गदान कुनै अपररहायन कारण परी तत्काल 
कायन सम्पादन गनन नसवकने िएमा त्यसको जानकारी 
मामथल्लो मनकायलाई ददने,  

तर सावनजमनक सेवाको ववषयमा वा सेवाग्राहीसगँ 
सम्बश्चन्धत ववषय िएमा त्यस्तो ववषय सम्बश्चन्धत 
कायानलयको सूचना पाटीमा टासँी आवश्यकता अनसुार 
प्रचार प्रसार गरी सवनसाधारणलाई जानकारी गराउन ु
पनेछ।  

(च) आफ्नो अमधकारक्षेरमिर पने ववषयमा श्चजम्मेवार 
पदामधकारी स्वयंले मनणनय गनुन पने र कुनै वकमसमको 
कानूनी जवटलता वा दिववधा निएको सामान्य ववषयमा 
मामथल्लो मनकायको मनदेशन माग नगने,  

(छ) सरकारी वा सावनजमनक कामको मसलमसलामा सावनजमनक 
पद धारण गरेको व्यश्चक्तले सेवाग्राहीसँग प्रचमलत मूल्य, 
मान्यता र संस्कृमत अनरुूप श्चशष्ट व्यवहार गने। 

२५. क्षमतपूमतन सवहतको नागररक बडापर राख्न ुपने: (१) सवनसाधारणलाई 
 सेवा प्रदान गने वा जनसम्पकन  कायम गने प्रत्येक सरकारी 
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कायानलयले सबैले देखे्न ठाउँमा तोवकए बमोश्चजम नागररक बडापर 
राख्न ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको नागररक बडापरमा अन्य 
कुराको अमतररक्त देहायका कुराहरु उल्लेख िएको हनु ुपनेछः-  

(क) सम्बश्चन्धत कायानलयले ददने सेवा र त्यसको 
प्रकृमत,  

(ख) सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गनन पूरा गनुन पने कायनववमध,  
(ग) सेवा प्रदान गनन लाग्ने समयावमध,  
(घ) सेवा प्रदान गने पदामधकारी र मनजको 

कायनकक्षको वववरण,  
(ङ) सेवा प्राप्त गनन कुनै दस्तरु तथा अन्य रकम लाग्ने 

िए सोको वववरण,  
(च) तोवकए बमोश्चजमका अन्य कुराहरु।  

(३) उपदफा (१) मा उल्लेख िएका कुराहरु सम्बश्चन्धत 
कायानलयलाई बाध्यात्मक हनेुछन ्र सो बमोश्चजम कायन सम्पादन गरी 
सवनसाधारणलाई सेवा प्रदान गनुन सम्बश्चन्धत कायानलय प्रमखु तथा 
अन्य कमनचारीको कतनव्य हनेुछ।  

(४) मनामसब कारणमबना उपदफा (१) बमोश्चजमको 
नागररक बडापर बमोश्चजम कायन सम्पादन निई सेवाग्राहीले सेवा 
प्राप्त गनन नसकेमा सम्बश्चन्धत कायानलयको प्रमखु तथा सोको 
श्चजम्मेवार कमनचारीउपर वविागीय कारबाही हनु सक्नेछ। 

(५) मनामसब कारणमबना उपदफा (१) बमोश्चजमको 
नागररक बडापर बमोश्चजम कायन सम्पादन निई सेवाग्राहीले सेवा 
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प्राप्त गनन नसकी सेवाग्राहीलाई कुनै हामन नोक्सानी हनु गएकोमा सो 
हामन नोक्सानी बापतको क्षतीपूमतन सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम 
हनेुछ।  

(६) नागररक बडापर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोश्चजम हनेुछ।  

२६. प्रत्येक श्चजल्लामा कायानलय रहने: (१) प्रदेश सरकारको सेवा 
 प्रवाहलाई प्रिावकारी बनाउन मखु्यमन्री तथा मश्चन्रपररषद्को 
 कायानलय अन्तगनत प्रत्येक श्चजल्लामा एउटा कायानलय रहनेछ। 

तर काठमाडौं उपत्यकामा एउटा कायानलय मार स्थापना 
गनन सवकनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कुनै श्चजल्लाको 
कायानलयलाई प्रदेश सरकारको ववषयगत मन्रालय अन्तगनतको कायन 
समेत गने गरी श्चजम्मेवारी तोक्न सवकनेछ।  

२७. घमु्ती सेवा सञ्चालन गनन सवकने: सवनसाधारणको सामूवहक वा 
वैयश्चक्तक सरोकार रहने कुनै सेवालाई सम्बश्चन्धत सेवाग्राही रहे 
बसेको इलाकामा नै सेवा उपलब्ध गराउन ुपने गरी प्रदेश सरकारले 
समय समयमा घमु्ती सेवा सञ्चालन गने व्यवस्था गनन सक्नेछ। 

२८. न्यायोश्चचत सेवा शलु्क मनधानरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सरकारी 
सेवा उपलब्ध गराए बापत प्रदेश सरकार वा अन्य सरकारी 
मनकायलाई सेवाग्राहीले बझुाउन ु पने सेवा शलु्क मनधानरण गदान 
सामाश्चजक न्याय तथा सेवाको लागत समेतको आधारमा फरक फरक 
सेवा शलु्क मनधानरण गनन सवकनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम सेवा शलु्क मनधानरण गदान दगुनम 
वा वपछमडएका क्षेरका बामसन्दा वा अपाङ्गता िएका व्यश्चक्त वा 
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अमतसीमान्तकृत समदुायका सेवाग्राहीलाई सहमुलयत हनेु गरी सेवा 
शलु्क मनधानरण गररनेछ।  

२९. जनताको सहिामगता र स्वाममत्व सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदेश 
सरकारले कुनै पररयोजना वा आयोजना जनताको प्रत्यक्ष सहिामगता 
र स्वाममत्वमा सञ्चालन हनेु व्यवस्था ममलाउन सक्नेछ। 

(२) पररयोजना वा आयोजनामा जनताको प्रत्यक्ष सहिामगता 
र स्वाममत्व सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोश्चजम हनेुछ।  

३०. शासकीय सधुार इकाइको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रत्येक 
 मन्रालयमा शासकीय सधुार इकाइको गठन गररनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गदठत शासकीय सधुार 
इकाइको काम, कतनव्य र अमधकार तोवकए बमोश्चजम हनेुछ। 

३१. सावनजमनक सनुवुाइ गराउन ुपने: (१) सवनसाधारणलाई सेवा प्रदान 
गने प्रदेश, श्चजल्ला वा स्थानीय स्तरमा कायन सम्पादन गने कायानलय 
प्रमखुले आफू बहाल रहेको कायानलयको काम, कारबाहीलाई स्वच्छ, 
पारदशी र वस्तमुनष्ठ बनाउन र सवनसाधारण तथा सरोकारवालाको 
कानूनसम्मत सरोकारलाई सम्बोधन गनन तोवकए बमोश्चजम सावनजमनक 
सनुवुाइ गराउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम गराउन ुपने सावनजमनक सनुवुाइ 
गदान ववषयसगँ सम्बश्चन्धत ववशेषज्ञ, सरोकारवाला, नागररक समाजका 
प्रमतमनमध तथा स्थानीय मनकायका पदामधकारी समेतलाई आमन्रण 
गनुन पनेछ।  
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(३) यस दफामा अन्यन्र जनुसकैु कुरा लेश्चखएको िए 
तापमन न्यावयक रोहमा मनणनय गनुन पने ववषयमा सावनजमनक सनुवुाइ 
गनन आवश्यक हनेु छैन।  

३२. गनुासो व्यवस्थापन: (१) प्रत्येक मन्रालय, सरकारी मनकाय तथा 
 कायानलयमा सो मन्रालय, सरकारी मनकाय तथा कायानलयले 
 सम्पादन गरेको काम कारबाहीको गणुस्तर, प्रिावकाररता तथा 
 त्यसमा हनु सक्ने अमनयममतताको सम्बन्धमा गनुासो सनु्न सबैले 
 देखे्न ठाउँमा गनुासो पेवटका राख्न ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम पेश िएका गनुासो पेवटकामा 
जोसकैुले गनुासो पेश गनन सक्नेछन।्  

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम पेश िएका गनुासो व्यवस्थापन 
गननका लामग सम्बश्चन्धत मन्रालय, सरकारी मनकाय तथा कायानलयका 
श्चजम्मेवार अमधकृतले प्रत्येक तीन ददनमा एक पटक अन्य 
कमनचारीको रोहवरमा गनुासो पेवटका खोल्न ुपनेछ र सो पेवटकामा 
प्राप्त िएका गनुासो तथा सझुाव मनामसब रहेको पाइएमा त्यसको 
समशु्चचत व्यवस्थापन गनन आवश्यक कारबाही गनुन पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम प्राप्त िएका गनुासो सम्बश्चन्धत 
मन्रालय, सरकारी मनकाय तथा कायानलयको कायनसँग सम्बश्चन्धत 
निई त्यस्तो मन्रालय, सरकारी मनकाय तथा कायानलयको प्रमखुको 
वैयश्चक्तक आचरणसँग सम्बश्चन्धत रहेछन ्िने सोको वववरण मामथल्लो 
मनकायमा पठाउन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोश्चजम गररएको कारबाहीको 
जानकारी सम्बश्चन्धत सूचना पाटीमा टाँस्न ुपनेछ।  
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(६) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेश्चखएको िए तापमन 
सम्बश्चन्धत मन्रालय, सरकारी मनकाय तथा कायानलयको काम 
कारबाहीसँग असम्बश्चन्धत ववषयको गनुासो प्राप्त िएमा गनुासो ददने 
सम्बश्चन्धत व्यश्चक्त पवहचान िएको रहेछ िने मनजलाई सो जानकारी 
ददई वफतान गने र पवहचान िएको रहेनछ िने सो वववरण सम्बश्चन्धत 
मन्रालय, सरकारी मनकाय तथा कायानलयको सूचना पाटीमा टाँस्न ु
पनेछ।  

(७) यस दफाको प्रयोजनको लामग सबै मन्रालयले ववद्यतुीय 
माध्यमबाट गनुासो सनुवुाइ हनेु प्रणालीको समेत व्यवस्था गनुन 
पनेछ। 

(८) गनुासो व्यवस्थापन कायनको लामग मखु्यमन्री तथा 
मश्चन्रपररषद्को कायानलयमा हेलो मखु्यमन्री कक्ष स्थापना गरी 
सञ्चालनमा ल्याईनेछ।  

(९) गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोश्चजम हनेुछ।  

३३. ववदेशश्चस्थत बैंकमा खाता खोल्दा स्वीकृमत मलन ुपने: (१) कुनै पमन 
पदामधकारी वा प्रदेश सरकारको सेवामा कायनरत कमनचारीले तोवकए 
बमोश्चजमको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा ववदेशश्चस्थत बैंकमा 
खाता खोल्न ुपदान नेपाल सरकारको पूवन स्वीकृमत मलन ुपनेछ।    

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम ववदेशश्चस्थत बैंकमा खाता खोल्न 
नेपाल सरकारको स्वीकृमत मलँदा प्रदेश सरकारमाफन त स्वीकृमत मलन ु
पनेछ। 
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(३) ववदेशश्चस्थत बैंकमा खाता खोल्न ुपदान नेपाल सरकारको 
पूवन स्वीकृमत मलने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचमलत कानून बमोश्चजम 
हनेुछ। 

३४. अरुको अमधकारमा हस्तक्षपे गनन नहनेु: (१) यस ऐन वा प्रचमलत 
 कानून बमोश्चजम कायन सम्पादन गदान एक पदामधकारीले अको 
 पदामधकारीको अमधकार, श्चजम्मेवारी वा कतनव्य उपर हस्तक्षेप गनुन 
 हुँदैन।  

(२) उपदफा (१) को प्रमतकूल काम गने पदामधकारीलाई 
प्रचमलत कानून बमोश्चजम कारबाही हनु सक्नेछ।  

३५. सल्लाहकार मनयकु्त गनन सक्ने: (१) प्रदेश मनजामती सेवाको 
 पदबाट कायन सम्पादन हनु नसक्ने सम्बश्चन्धत ववषयमा ववशेषज्ञता 
 हामसल गरेको ववशेषज्ञ सेवा प्राप्त गनुन पदान प्रदेश सरकारले कुनै 
 व्यश्चक्तलाई ववषयगत सल्लाहकारको रूपमा मनयकु्त गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम मनयशु्चक्त हनेु सल्लाहकारको 
सङ् ख्या, मनजको योग्यता र मनयशु्चक्तको कायनववमध तोवकए बमोश्चजम 
हनेुछ।  

(३) उपदफा (१) बमोश्चजम मनयशु्चक्त हनेु सल्लाहकारको 
काम, कतनव्य, अमधकार र श्चजम्मेवारी, मनजको पदावमध तथा मनजले 
पाउने पाररश्रममक तथा अन्य सवुवधा प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको 
कायन क्षेरगत शतनमा उल्लेख िए बमोश्चजम हनेुछ। 

(४) सल्लाहकारले सो हैमसयतमा कायन सम्पादन गदान 
पालना गनुन पने आचरण तोवकए बमोश्चजम हनेुछ।  
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(५) यस दफा बमोश्चजम हनेु सल्लाहकारको मनयशु्चक्त प्रदेश 
सरकार, मश्चन्रपररषद्ले गनुन पनेछ। 

३६. प्रवक्ता तोक्न ुपने: (१) प्रत्येक मन्रालय, सरकारी मनकाय तथा 
 कायानलयले आफ्नो मन्रालय, सरकारी मनकाय तथा कायानलयको 
 काम कारबाहीको ववषयमा सरोकारवालालाई वा सावनजमनक रूपमा 
 जानकारी ददन मन्रालय, सरकारी मनकाय तथा कायानलयको कुनै 
 अमधकृतलाई प्रवक्ता तोक्न ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम तोवकएको प्रवक्ताको काम, 
कतनव्य र अमधकार तोवकए बमोश्चजम हनेुछ।  

३७. स्थानीय तहले ऐन पालना गनुन पने: संववधान वा प्रचमलत कानून 
बमोश्चजम कायन सम्पादन गनुन पने स्थानीय तह, मनयमनकारी मनकाय 
(रेगलेुटरी बडी) वा प्रदेश सरकारको पूणन वा आंश्चशक स्वाममत्व वा 
मनयन्रण िएको सावनजमनक संस्थाले तथा त्यस्तो मनकाय वा संस्थामा 
बहाल रहेका पदामधकारीले आफ्नो कायन सम्पादन गदान दफा ६, ७, 
१४, १5, १6, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, 
२७, २९ र ३१ मा उल्लेख िएका  व्यवस्थाहरु आवश्यक 
हेरफेर सवहत (मटुावटस मटुाश्चण्डस) लागू गनुन, गराउन ुपनेछ।  

३८. सूचना प्रववमधलाई व्यवहारमा ल्याउन सवकने: (१) प्रत्येक मन्रालय, 
सरकारी मनकाय तथा कायानलयले आफ्नो स्रोत र साधनको 
उपलब्धताको आधारमा सूचना प्रववमधलाई व्यवहारमा ल्याउन 
सक्नेछन।्  

(२) प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने कुनै सेवालाई 
िरपदो, सरल, सलुि र प्रिावकारी बनाउन ववद्यतुीय सशुासन 
प्रणालीको उपयोग गनन सक्नेछ। 
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(३) सूचना प्रववमधलाई व्यवहारमा ल्याउने सम्बन्धी अन्य 
कुरा तोवकए बमोश्चजम हनेुछ।  

३९. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन समममत: (१) सरकारी सेवा र सवुवधालाई 
 प्रिावकारी बनाई प्रशासन संयन्रलाई सेवाप्रदायकको रूपमा 
 रुपान्तरण गनन तथा प्रचमलत कानून बमोश्चजम अमधकार प्राप्त 
 अमधकारीले सम्पादन गनुन पने काम कारबाहीलाई प्रिावकारी तथा 
 गणुस्तरीय ढङ्गबाट सम्पादन िए वा निएको कुराको अनगुमन 
 तथा मूल्याङ्कन गनन प्रमखु सश्चचवको संयोजकत्वमा तोवकए 
 बमोश्चजमको एक अनगुमन तथा मूल्याङ्कन समममत रहनेछ।  

(२) स्थानीय स्तरमा अनगुमन तथा मूल्याङ्कन समममत तोवकए 
बमोश्चजम हनेुछ।  

(३) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन समममतलाई सहयोग गनन 
प्रत्येक मन्रालयमा तोवकए बमोश्चजमको मूल्याङ्कन तथा अनगुमन 
संयन्र रहनेछ।  

(४) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन समममतको सश्चचवालय 
मखु्यमन्री तथा मश्चन्रपररषद्को कायानलयमा रहनेछ।  

४०. सरकारी कायन फर्छ्यौट र सरकारी कायानलयको मनरीक्षण: यस ऐन 
वा अन्य प्रचमलत कानूनमा उश्चल्लश्चखत व्यवस्थाका अमतररक्त सरकारी 
कायन फर्छ्यौट तथा मनरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोश्चजम हनेुछ।  

४१. सवुवधा तोके बमोश्चजम हनेु: प्रचमलत कानूनमा व्यवस्था िएको 
 सवुवधाका अमतररक्त प्रमखु सश्चचव, सश्चचव वा कायानलय प्रमखुले सो 
 हैमसयतमा उपिोग गनन पाउने सवुवधा तथा सो हैमसयतले कायन 
 सम्पादन गरे बापत पाउने अन्य सवुवधा प्रदेश सरकारले तोके 
 बमोश्चजम हनेुछ।  
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४२. वावषनक प्रमतवेदन पेश गनुन पने: (१) मन्रालयले प्रत्येक आमथनक वषन 
समाप्त िएको मममतले तोवकए बमोश्चजमको अवमधमिर आफूले सो 
आमथनक वषनिरी सञ्चालन गरेको कायनक्रम, सम्पादन गरेको काम र 
त्यस्तो कामको अवश्चस्थमत तथा प्रगमत र लागत लगायतका अन्य 
आवश्यक कुराहरु समेत समावेश गरी वावषनक प्रमतवेदन तयार गरी 
मन्रालय िए मखु्यमन्री तथा मश्चन्रपररषद्को कायानलयमा, अन्य 
कायानलय तथा मनकाय िए तालकु कायानलयमा पेश गनुन पनेछ। 
त्यस्तो प्रमतवेदन आफूिन्दा मामथल्लो मनकायको स्वीकृमत मलई 
आवश्यकता अनसुार सावनजमनक रूपमा प्रकाशन गनन समेत 
सवकनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको प्रमतवेदनमा सो उपदफामा 
लेश्चखएको कुराको अमतररक्त सम्बश्चन्धत मन्रालय वा मनकायले त्यस्तो 
मन्रालय वा मनकाय वा सो अन्तगनतका कायानलयहरुमा सशुासन 
कायम गनन गरेका सधुार कायनक्रम र त्यसबाट प्राप्त पररणामको 
वववरण उल्लेख गनुन पनेछ।  

(३) मखु्यमन्रीले उपदफा (१) बमोश्चजमको प्रमतवदेनको 
आधारमा प्रत्येक वषन शासकीय सधुार र सशुासन सम्बन्धमा िए 
गरेका उल्लेखनीय प्रगमत सम्बन्धी प्रमतवेदन प्रदेश सिा समक्ष पेश 
गनेछ।  

४३. कायन सम्पादन सूचक: यस ऐन बमोश्चजम कुनै कायानलय वा 
 पदामधकारीले सम्पादन गनुन पने कामको कायन सम्पादन सूचक 
 तोवकए बमोश्चजम हनेुछ।  

४४. असल मनयतले गरेको कामको बचाउ: यस ऐन वा प्रचमलत कानून 
 बमोश्चजम कायन सम्पादन गने पदामधकारीले यस ऐन वा प्रचमलत 
 कानून बमोश्चजम आफ्नो कायन सम्पादन गदान वा प्रशासमनक कायन 
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 सञ्चालन गदान मनजले असल मनयतले गरेको काम कारबाहीको 
 ववषयलाई मलएर मनज उपर कुनै कारबाही हनेु छैन।  

४५. मनयम बनाउने अमधकार: प्रदेश सरकारले यस ऐनको उदे्दश्य 
 कायानन्वयन गनन आवश्यक मनयमहरु बनाउन सक्नेछ।  

४६. मनदेश्चशका, कायनववमध वा ददग्दशनन बनाउन सक्ने: प्रदेश सरकारले 
 सरकारी कायानलयको काम कारबाहीलाई प्रवक्रयागत ढङ्गबाट 
 मछटो, छररतो र ममतव्ययी रूपमा सञ्चालन गनन वा कायन सम्पादन 
 गनन आवश्यक मनदेश्चशका, कायनववमध वा ददग्दशनन बनाई लागू गनन 
 सक्नेछ।  

४७. ऐन बमोश्चजम हनेु: यस ऐनमा लेश्चखए जमत कुरामा यसै ऐन 
 बमोश्चजम र अरुमा प्रचमलत कानून बमोश्चजम हनेुछ। 


