
 

प्रदेश राजपत्र 

प्रदेश नं. दईु, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 
खण्ड४) जनकपरुधाम, भाद्र ३ गते,207७ साल (अततररक्ताङ्क २(क) 

भाग 1 

प्रदेश सरकार  

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  

सम्वत ्२०७७ साल ऐन नं ०६ 

जनलोकपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्तावनााः प्रदेशको सावनजतनक मातमलालाई स्वच्छ, सक्षम, तनष्पक्ष, 

पारदशी, भ्रष्टाचारमकु्त, जनउत्तरदायी र जनसहभातगतामूलक बनाउदै 
प्रदेशवाट प्राप्त हनु े सेवा सवुवधामा नागररकको समान र सहज पहुुँच 
सतुनशित गनन तथा कानूनको शासन, चसु्त प्रशासन, ववकेन्द्रीकरण, 

आतथनक अनशुासन तथा सावनजतनक कायन र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन 
जस्ता असल शासनका आधारभतू मान्यतालाई आत्मसात ्गरी सशुासन 
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पाउने नागररकको अतधकारलाई व्यवहारमा उतारी कायानन्वयनमा 
ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकतानको 
रुपमा रुपान्तरण गरी प्रदेशमा जनलोकपालको प्रत्याभतूत ददन 
जनलोकपाल आयोग सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय 
भएकोले, 

  प्रदेश नं. दईु को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम   “प्रदेश  

  जनलोकपाल ऐन, २०७७” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२.  पररभाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क)  “आयोग” भन्नाले दफा २३ बमोशजम गदित             

 प्रदेश जनलोकपाल आयोग सम्झन ुपछन । 

(ख)   “उजरुी” भन्नाले सावनजतनक पद धारण गरेको 
व्यशक्तले भ्रष्टाचारजन्य कसरु गरेको वा संघीय 
ऐन तथा प्रदेश जनलोकपाल ऐन ववपररत 
अतनयतमत कायन गरेको सम्बन्धमा दतान भएको 
तनवेदन, कुनै माध्यमवाट प्राप्त भएको सूचना वा 
प्रततवेदन समेतलाई सम्झन ुपछन । 

(ग)   “कायानलय प्रमखु” भन्नाले  प्रदेशको कुनै 
सरकारी कायानलयको प्रमखु भई काम गने 
पदातधकारीलाई सम्झन ुपछन । 

(घ) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोशजम” भन्नाले यस 
ऐन अन्तगनत बनेको तनयममा तोवकएको वा 
तोवकए बमोशजम सम्झन ुपछन । 

(ङ)   “प्रदेश” भन्नाले प्रदेश नं. दईु सम्झन ु पछन । 
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(च)  “मन्त्रालय” भन्नाले मखु्यमन्त्री तथा 
मशन्त्रपररषदको कायानलय वा प्रदेश सरकारको 
मन्त्रालय सम्झन ुपछन। 

(छ)  “पारदशशनता” भन्नाले तनशित मापदण्डको 
आधारमा तनणनय गनुनपने प्रविया सम्झन ु पछन र 
सो शब्दले प्रचतलत कानून बमोशजम गोप्य 
राख्नपुने कुरालाई प्रततकूल असर पाने छैन। 

(ज) “मशन्त्रपररषद” भन्नाले प्रदेश नं. दईुको 
 मशन्त्रपररषद सम्झन ुपछन । 

(झ)  “मन्त्री” भन्नाले मखु्यमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री 
 र सहायक मन्त्रीलाई समेत सम्झनपुछन । 

(ञ)   “सशचव” भन्नाले मन्त्रालयको सशचव सम्झन ुपछन 
 र सो शब्दले प्रदेश सरकारको प्रमखु सशचव र 
 सशचव सरहको कायन सम्पादन गने प्रदेश 
 सरकारको अन्य अतधकृत समेतलाई जनाउछ। 

(ट) “संववधान” भन्नाले नेपालको संववधान सम्झन ु   

 पछन। 

(ि)  “ववभागीय प्रमखु” भन्नाले प्रदेशको कुनै मन्त्रालय 
 अन्तगनतको वा सो सरहको अन्य कुनै 
 तनदेशनालय, ववभाग वा कायानलयको प्रमखुको 
 रुपमा काम गने पदातधकारीलाई समेत सम्झन ु
 पछन । 
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पररच्छेद–२ 

शासकीय प्रवन्ध सम्बन्धी व्यवस्था 
३. ववतभन्न स्तरमा कायन सम्पादन हनुाेः प्रदेश सरकारले प्रदेशमा 

जनलोकपाल कायम गननको लातग प्रदेश स्तर, शजल्ला स्तर तथा 
स्थानीय तहमा प्रशासतनक कायन सम्पादन गने वा गराउने छ । 

४.  ववषयगत मन्त्रालय रहनाेः (१) प्रदेश सरकारको प्रदेशस्तरको 
कायन सम्पादन गननका लातग आवश्यक संख्यामा ववषयगत 
मन्त्रालय तथा सो अन्तगनतका, ववभाग, तनदेशनालय र अन्य 
कायानलयहरु रहनेछन ्। 

(२) मन्त्रालयको संख्या र सोको कायन ववभाजन प्रदेश 
सरकारको कायन ववभाजन तनयमावली बमोशजम हनुेछ। 

(३) मन्त्रालय मातहतमा आवश्यक संख्यामा ववभाग, 

तनदेशनालय तथा अन्य कायानलयहरु रहन सक्नेछ ।  

५. प्रशासतनक कायन सञ्चालनका आधाराः प्रदेशमा सशुासन कायम 
गननका लातग यस ऐन वा अन्य प्रचतलत कानून बमोशजम 
प्रशासतनक कायन सम्पादन गदान त्यस्तो कायन सम्पादन गने 
पदातधकारीले संववधान तथा अन्य प्रचतलत कानून तथा प्रदेश 
कानूनमा व्यवस्था भएका कुराहरुको अततररक्त देहायका 
आधारमा कायन सम्पादन गनुन पनेछाः- 

(क) राष्ट्र, नागररक र प्रदेशको वृहत्तर वहत र समवृि, 

(ख) समन्याय र समावेशीकरण, 

(ग)  कानूनको शासन, 

(घ)  मानव अतधकारको प्रत्याभतूत, 

(ङ)  पारदशशनता, वस्ततुनष्ठता र जवाफदेवहता,  
(च)  आतथनक अनशुासन, भ्रष्टाचारमकु्त, चसु्त र जनमखुी 

प्रशासन, 
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(छ) प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा तनष्पक्षता, 
(ज)  प्रशासतनक संयन्त्रमा र तनणनयमा सवनसाधारणको 

पहचु, 

(झ)  ववकेन्द्रीकरण तथा अतधकार तनके्षपण, 

(ञ)  जनसहभातगता तथा स्थानीय स्रोतको अतधकतम 
उपयोग, 

(ट)  समपनण, सामाशजक सदभाव तथा सौहाद्रता, तनष्ठा 
र इमान्दाररता । 

६. प्रदेश सरकारले अशख्तयार गने नीततहरुाः (१) संववधान तथा अन्य 
प्रचतलत संघीय कानून एवं प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भएका नीतत 
एवं समय-समयमा अशख्तयार गररएका नीततका अततररक्त प्रदेशको 
प्रशासतनक कायन सम्पादन गदान प्रदेश सरकारले देहायका नीतत 
अशख्तयार गनेछाः- 

(क) सामाजवाद उन्मखु नीतत, 

(ख) गरीबी तनवारण, 

(ग) सामाशजक न्याय, 

(घ) प्राकृततक तथा अन्य सावनजतनक स्रोतको दीगो 
तथा कुशल व्यवस्थापन, 

(ङ) मवहला सशशक्तकरण तथा लैंतगक न्यायको 
ववकास, 

(च)  वातावरणीय संरक्षण, 

(छ) आतथनक तथा सामाशजक रुपमा वपछतडएका वगनको 
उत्थान, 

(ज) दगुनम के्षत्रको ववकास तथा सन्ततुलत ववकास । 
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   (२) उपदफा (१) बमोशजम अशख्तयार गरेका नीततलाई 
कायानन्वयन गनन प्रदेश सरकारले समय-समयमा आवश्यक 
कायनिम तथा आयोजनाहरु सञ्चालन गनेछ । 

पररच्छेद-३ 

सावनजतनक मातमलाको सञ्चालन तथा शजम्मेवारी 
७.  जनलोकपाल कायम गनुन सम्बशन्धत पदातधकारीको कतनव्य हनुाेः 

प्रदेशमा जनलोकपाल कायम गने र सवनसाधारणलाई समयमा नै 
त्यसको प्रततफल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस ऐन वा अन्य 
प्रचतलत कानून बमोशजम प्रदेश सरकारको प्रशासतनक कायन 
तछटो छररतो र तमतव्ययी ढंगले सञ्चालन गनुन गराउन ु
सम्बशन्धत पदातधकारीको कतनव्य हनुेछ । 

८. मन्त्रीको शजम्मेवारीाः (१) संववधान तथा अन्य प्रचतलत संघीय 
कानून र प्रदेश कानूनमा उशल्लशखत शजम्मेवारीका साथै आफूले 
सम्हालेको मन्त्रालयबाट सम्पादन हनुे कायन सम्बन्धी नीततगत 
ववषय लगायत सम्पूणन आवश्यक कायन समयमा नै सम्पादन गने 
गराउने समग्र शजम्मेवारी सम्बशन्धत मन्त्रीको हनुछे । 

  (२) मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय अन्तगनतका ववषयहरुमा 
दीगो ववकास र सम्वृविमा योगदान पयुानउने एवं कम समयमा 
बढी प्रततफल ददने तथा दीघनकालीन महत्व राख्न े र 
उत्पादनमूलक आयोजना तथा पररयोजनाहरुको अध्ययन गराई 
पररयोजना बैंक तयार गने गराउने शजम्मेवारी सम्बशन्धत 
मन्त्रीको  हनुछे ।  

  (३) उपदफा (१) र (२) को सवनसामान्यतामा 
प्रततकूल नहनुे गरी सम्बशन्धत मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय र 
अन्तगनतका कमनचारीलाई आवश्यक तनदेशन ददन सक्नेछ र 
त्यस्तो तनदेशनको समयतभतै्र पालना गनुन सम्बशन्धत कमनचारीको 
कतनव्य हनुेछ । 
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९.  प्रमखु सशचव तथा तनजको शजम्मेवारीाः (१) प्रमखु सशचव प्रदेश 
सरकारको प्रमखु प्रशासकीय अतधकारी हनुेछ र सोही हैतसयतमा 
तनजले आफ्नो शजम्मेवारी वहन गनेछ । 

   (२) उपदफा (१) प्रततकूल नहनुे गरी यस ऐन वा 
अन्य प्रचतलत संघीय कानून र प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भएका 
काम, कतनव्य र अतधकारका अततररक्त प्रमखु सशचवको काम, 

कतनव्य, अतधकार र शजम्मेवारी देहाय बमोशजम हनुेछाः- 
(क) मखु्यमन्त्रीको सपुरीवेक्षण तथा तनदेशनको 

अधीनमा रही मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को 
कायानलयको प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा सो 
कायानलयको कायन सम्पादन गने  गराउन,े 

(ख) प्रदेश सरकारको सशचव तथा अन्य सो 
सरहका अतधकृतको सपुरीवेक्षकको हैतसयतले 
तनजहरुले सम्पादन गरेका कायनको 
सपुरीवेक्षण गने तथा सशचवले सम्पादन 
गनुनपने प्रशासतनक कायनका सम्बन्धमा 
आवश्यक तनदेशन ददन,े 

(ग) ववतभन्न मन्त्रालय तथा अन्य सम्बद्ध 
तनकायहरुको प्रशासतनक काम कारवाहीलाई 
समन्वय गने गराउन,े 

(घ) शासकीय सधुारलाई प्रदेश प्रशासनको अतभन्न 
अंङ्गको रुपमा कायानन्वयन गनन वा गराउन 
ववतभन्न मन्त्रालय र अन्य  तनकाय बीच 
समन्वय गने, 

(ङ) मशन्त्रपररषद्को सशचवको रुपमा काम गने र 
सोही हैतसयतमा मशन्त्रपररषदको तनणनय 
प्रमाशणत गने, 
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(च) प्रदेश सरकार, मशन्त्रपररषद्का तनणनय 
कायानन्वयन गनन, गराउन सम्बशन्धत 
मन्त्रालयहरुलाई पररचालन गने वा गराउने र 
ती तनणनय कायानन्वयन शस्थततको सपुरीवेक्षण 
गने, 

(छ) प्रदेशको प्रशासनतन्त्रलाई चसु्त, दरुुस्त र 
प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारका सशचव 
तथा अन्य कमनचारीलाई उत्प्ररेरत गने, 

(ज) प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई 
प्रभावकारी बनाउन समय-समयमा सशचव 
स्तरीय बैिक आयोजना गने र सशचव 
बैिकबाट भएका तनणनय कायानन्वयन शस्थततको 
सपुरीवेक्षण गने गराउन,े 

(झ) ववतभन्न मन्त्रालय र प्रदेश स्तरका 
कायानलयहरुको प्रशासतनक काम कारबाहीको 
अनगुमन, तनरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण गने 
गराउने, 

(ञ) प्रदेश सरकारको तनणनयको लातग सशचवले पेश 
गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुराहरु पगेु 
नपगेुको जाुँची प्रस्तावलाई प्रदेश सरकार, 
मशन्त्रपररषद समक्ष पेश गने र अङ्ग नपगेुको 
पाइएमा सम्बशन्धत सशचवकहाुँ वफतान पिाउन े
वा पिाउन लगाउन,े 

(ट) प्रदेश मशन्त्रपररषदले गरेका आतथनक तथा 
औद्योतगक ववषयका करारजन्य सम्झौताको 
कायानन्वयन शस्थततको अनगुमन गने गराउन,े 
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(ि) तोवकए बमोशजमका अन्य कायन गने गराउने। 

१०. सशचवको शजम्मेवारीाः (१) सशचव सम्बशन्धत मन्त्रालयको प्रमखु 
प्रशासकीय पदातधकारी हनुेछ र सोही हैतसयतमा तनजले 
शजम्मेवारी तनवानह गनन आवश्यक कायन सम्पादन गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) को सवनसामान्यतामा प्रततकूल नहनु े
गरी यस ऐन वा अन्य प्रचतलत संघीय कानून एवं प्रदेश 
कानूनमा व्यवस्था भएको काम, कतनव्य र अतधकारको अततररक्त 
सशचवको अन्य काम, कतनव्य र अतधकार देहाय बमोशजम 
हनुेछाः- 

(क) प्रदेश सरकारले प्रततपादन गनुनपने नीततका 
सम्बन्धमा सम्बशन्धत मन्त्रीलाई सघाउन,े 

(ख) सम्बशन्धत मन्त्रीको तनदेशन तथा 
सपुरीवेक्षणको अधीनमा रही आफू बहाल 
रहेको मन्त्रालय वा तनकाय वा प्रदेश 
स्तरका कायानलयको कायन सम्पादन गने, 

(ग) आफू बहाल रहेको मन्त्रालय वा तनकाय वा 
प्रदेश स्तरका कायानलय अन्तगनतका नीततगत 
ववषयमा कुनै सधुार गनुनपने भएमा सम्बशन्धत 
मन्त्री समक्ष सोको प्रस्ताव पेश गने, 

(घ) आफू बहाल रहेको मन्त्रालय वा  तनकाय वा 
प्रदेश स्तरका कायानलयको व्यवस्थापन, 

दैतनक कायन सञ्चालन र कमनचारी उपर 
तनयन्त्रण तथा सपुरीवेक्षण गने, 

(ङ) आफू बहाल रहेको मन्त्रालय वा अन्तगनतका 
कायानलयको काम कारबाही उपर आवश्यक 
सपुरीवेक्षण वा तनयन्त्रण गने र आवश्यकता 
अनसुार तनदेशन ददन,े 
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(च) प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेका नीतत र 
कायनिम कायानन्वयन गने, गराउन,े 

(छ) आफू बहाल रहेको मन्त्रालय वा तनकाय वा 
प्रदेश स्तरका कायानलय तथा सोसुँग 
सम्बशन्धत अन्य तनकायले प्रत्येक मवहना 
सम्पादन गरेको कामको प्रततवेदन तोवकए 
बमोशजम मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को 
कायानलय समक्ष पेश गने, 

(ज) मन्त्रालय वा प्रदेश स्तरका कायानलयको 
वावषनक कायनिम तजुनमा गरी मन्त्री समक्ष 
पेश गने र स्वीकृत कायनिम कायानन्वयन, 

अनगुमन र मूल्यांकनकासाथै प्रगतत समीक्षा 
गने गराउन,े 

(झ) मन्त्रालय वा प्रदेश स्तरका कायानलयबाट 
वषनभररमा सम्पादन गररएका प्रमखु काम 
कारबाहीका बारेमा वावषनक प्रततवेदन तयार 
गरी मन्त्री समक्ष पेश गने, 

(ि) आफू बहाल रहेको मन्त्रालय वा 
अन्तरगतका कायानलयसुँग सम्बशन्धत 
ववषयमा प्रदेश सरकारबाट भएको तनणनय 
कायानन्वयन गने गराउन ेर त्यस्तो तनणनयको 
कायानन्वयन शस्थततको सपुररवेक्षण गने, 

(ड) सशचव स्तरीय बैिकबाट भएको तनणनय 
कायानन्वयन गने वा गराउन,े 

(ढ) अत्यन्त उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कायन गने 
कमनचारीलाई तनजले गरेका कामको ववस्ततृ 
वववरण उल्लेख गरी प्रत्येक वषनको 
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एकपटक तोवकएको आधारमा परुस्कार 
स्वरुप एकपटकमा पच्चीस हजार 
रुपैयाुँसम्मको एकमषु्ट परुस्कार ददन,े 

(ण) प्रदेशमा रहेका आयोजनाको समय-समयमा 
तनरीक्षण गरी आवश्यक तनदेशन ददन,े 

(त) खण्ड (ण) बमोशजम तनरीक्षण गदान सञ्चालन 
भएका आयोजना समयमा पूरा हनु नसकेको 
पाइएमा वा पूरा भएको आयोजनाको 
गणुस्तर न्यून देशखएमा त्यसको आवश्यक 
छानतबन गरी दोषी देशखएका सम्बशन्धत 
ववभागीय प्रमखु वा आयोजना प्रमखुलाई 
आवश्यक कारवाही गने वा कारवाहीका 
लातग प्रदेश सरकारमा तसफाररस गने। 

(थ) आफ्नो मन्त्रालयको कायनक्षते्र अन्तरगतका 
ववषयहरुमा दीगो ववकास र सम्वृविमा 
योगदान पयुानउने एवं कम समयमा बढी 
प्रततफल ददन ेतथा  दीघनकातलन महत्व राख्न े
र उत्पादनमलुक आयोजना तथा 
पररयोजनाहरुको अध्ययन गराई  पररयोजना 
वैंक तयार गने । 

(द) वैदेशशक अध्ययन, तातलम, अध्ययन भ्रमण वा 
अन्य सरकारी कामको तसलतसलामा ववदेश 
भ्रमणका लातग प्रदेश सरकारको तफन बाट 
राजपत्रावङ्कत तहगत गने सातौं तह 
शे्रणीसम्मका कमनचारीको मनोनयन गने र 
वैदेशशक भ्रमण काज स्वीकृत गने, 
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(ध) आफू बहाल रहेको मन्त्रालय ववभाग वा 
तनदेशनालय वा तनकाय वा कायानलय वा सो 
अन्तगनतका राजपत्रावङ्कत ततृीय शे्रणी वा    
सो सरह सम्मका कमनचारीको सरुवा वा 
पदस्थापना गने वा काज खटाउन,े 

  तर, एक मन्त्रालय वा तनदेशनालय वा 
तनकाय वा कायानलय वा अन्य तनकाय वा सो 
अन्तगनतका ववभाग वा कायानलयमा कायनरत 
कमनचारीलाई अको मन्त्रालय वा ववभाग वा 
तनदेशनालय वा तनकाय वा कायानलय वा 
अन्य तनकाय वा सो अन्तगनतका ववभाग वा 
कायानलयमा गररने सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था 
प्रचतलत कानून बमोशजम हनुछे । 

(ण) तोवकए बमोशजमको काम, कतनव्य र 
अतधकार प्रयोग गने वा गराउने । 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (द) र (ध) बमोशजम भए 
गरेको कामको जानकारी सशचवले सम्बशन्धत मन्त्रीलाई तत्काल 
गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (२) मा उल्लेख भएका कामका 
सम्बन्धमा प्रदेश सरकारप्रतत सशचव शजम्मेवार रहनेछ र आफू 

बहाल रहेको मन्त्रालय वा तनकाय वा प्रदेश स्तरका 
कायानलयसुँग सम्बशन्धत प्रदेश सरकारले मागेको कुनै पतन 
ववषयमा अद्यावतधक जानकारी ददन ेतनजको शजम्मेवारी र कतनव्य 
हनुेछ । 

११. ववभागीय प्रमखुको शजम्मेवारीाः (१) ववभागीय प्रमखु सम्बशन्धत 
तनदेशनालय वा ववभागको प्रमखु प्रशासकीय पदातधकारी हनुेछ 
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र सोही हैतसयतमा आफ्नो शजम्मेवारी तनवानह गनन आवश्यक 
कायन सम्पादन  गनेछ । 

(२) उपदफा (१) को सवनसामान्यतामा प्रततकूल नहनु े
गरी ववभागीय प्रमखुको काम, कतनव्य र अतधकार यस ऐन वा 
प्रचतलत कानूनमा व्यवस्था भएको काम, कतनव्य र अतधकारका 
अततररक्त देहाय बमोशजम हनुछेाः- 

(क) आफू बहाल रहेको ववभागको कायन सम्पादन  

गने, 

(ख) आफू बहाल रहेको ववभागको व्यवस्थापन, 

दैतनक कायन सञ्चालन, अफ्नो मातहतमा 
रहेका कमनचारी उपर सपुरीवेक्षण र 
तनयन्त्रण गने, 

(ग) आफू बहाल रहेको ववभाग तथा सो 
अन्तगनतका कायानलयको काम कारवाही र 
कायन सम्पादन सम्बन्धी कायनववतधलाई 
तनरन्तर रुपमा सधुार गदै सवनसाधारणलाई 
तछटो, छररतो र गणुस्तरयकु्त सेवा प्रदान 
गने व्यवस्था गने, 

(घ)  आफू बहाल रहेको ववभाग वा सो 
अन्तगनतका कायानलयले कायानन्वयन गने 
कुनै कानून वा नीततमा सधुार गनुनपने भएमा 
सोको कारण सवहत सशचव समक्ष पेश गने, 

(ङ)  आफू बहाल रहेको ववभाग वा सो 
अन्तगनतका कायानलयका कमनचारीको कायन 
सम्पादन तथा दक्षताको स्तर तनरन्तर 
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रुपमा अतभवृवद्ध गनन प्रशशक्षण तथा तातलम 
ददने व्यवस्था गने, 

(च) आफू बहाल रहेको ववभाग तथा सो 
अन्तगनतका कायानलयको तोवकए बमोशजमको 
मातसक, वावषनक वा अन्य प्रततवेदन सशचव 
समक्ष पेश गने, 

(छ) आफू बहाल रहेको ववभाग वा सो अन्तगनतका 
कुनै कमनचारीले अत्यन्त उत्कृष्ट र 
प्रशंसनीय काम गरेमा त्यस्तो कमनचारीलाई 
तनजले गरेका कामको ववस्ततृ वववरण 
उल्लेख गरी तोवकएको आधारमा  
एकपटकमा पन्र हजार रुपैया “सम्मको 
एकमषु्ट परुस्कार ददन,े 

(ज) कुनै कायानलय प्रमखुले कायानन्वयन गरेको 
आयोजनाको समय-समयमा अनगुमन तथा 
तनरीक्षण गने आवश्यक तनदेशन ददने र 
आयोजना समयमा पूरा हनु नसकेमा वा 
पूरा भएको आयोजनाको गणुस्तर तनधानररत 
स्तरको नभएमा सोको छानतबन गरी 
कायानलय प्रमखुको लापरबाही वा गल्तीबाट 
त्यस्तो भएको भए तनज उपर ववभागीय 
कारबाही प्रारम्भ गने र त्यसरी गरेको 
ववभागीय कारबाहीको वववरण सम्बशन्धत 
सशचवसमक्ष पेश गने, 

(झ) तोवकए बमोशजमका अन्य काम, कतनव्य र 
अतधकारको प्रयोग गने  गराउने । 
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१२. कायानलय प्रमखुको शजम्मेवारीाः प्रचतलत कानूनमा उल्लेख 
भएको काम, कतनव्य र अतधकारका अततररक्त कायानलय 
प्रमखुको अन्य काम, कतनव्य र अतधकार देहाय बमोशजम 
हनुेछाः- 

(क) आफू बहाल रहेको कायानलयको 
व्यवस्थापन, दैतनक कायन सञ्चालन तथा सो 
कायानलयमा कायनरत कमनचारीको 
सपुरीवेक्षण तथा तनयन्त्रण गने,  

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

(ग) उत्कृष्ट वा प्रशंसनीय काम गने आफ्नो 
कायानलयको कमनचारीलाई ग्रडे थप वा 
नगद परुस्कारका लातग तनजले गरेको 
कामको ववस्ततृ वववरण उल्लेख गरी 
ववभागीय प्रमखु समक्ष तसफाररस गने,  

(घ) आफू बहाल रहेको कायानलय अन्तगनत 
सञ्चातलत आयोजनाहरुको काम तनशित 
समयतभत्र सम्पन्न गनन लगाउने, 

(ङ) आफु बहाल रहेको कायानलयबाट 
जनसाधारणलाई प्रदान गररने सेवालाई 
प्रभावकारी बनाउन,े  

(च) तोवकए बमोशजमको अन्य काम, कतनव्य र 
अतधकारको प्रयोग गने गराउने । 
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पररच्छेद–४ 

प्रशासतनक कायन सम्पादन गदान अपनाउन ुपने कायनववतध 

१३. कायनववतध अवलम्बन गनुनपनेाः तनणनय गने अतधकारीले तनणनय गदान 
अन्य प्रचतलत कानूनमा प्रकृया उल्लेख भएकोमा सोवह बमोशजम 
प्रकृया अवलम्बन गरर तनणनय गनुनपनेछ । सो बाहेकको 
ववषयमा तनणनय गदान तोवकएको  वा प्रचतलत प्रकृया अवलम्बन 
गरर तनणनय गनुनपनेछ । 

१४. समयावतधतभत्र तनणनय गनुन पनेाः दफा १३ बमोशजम तनणनय 
गनुनपने भएमा प्रचतलत कानूनमा समयावधी तोकेकोमा सोवह 
बमोशजमको समयावधी तभत्र तनणनय गनुनपनेछ । सो बाहेकको 
ववषयमा तोवकएको समयावधी तनणनय गनुनपनेछ । 

१५. तनणनय गदान पारदशशनता कायम गनुन पनेाः (१) यस ऐन वा अन्य 
प्रचतलत संघीय कानून  वा प्रदेश कानून बमोशजम तनणनय गनन 
पाउने अतधकारीले कुनै ववषयमा तनणनय गदान पारदशी ढंगबाट 
गनुन पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम पारदशशनता कायम गनन 
तनणनय गने अतधकारीले तनणनय गनुनपने ववषयमा आफ्ना 
मातहतका कमनचारीसुँग राय तलन सक्नेछ । 

  (३) तनणनय गनुनपने ववषयको कारबाही एक तहबाट 
प्रारम्भ भई अको तहबाट तनणनय गनुन पने रहेछ भन े प्रत्येक 
तहमा संलग्न रहने पदातधकारीले सो ववषयमा आफ्नो स्पष्ट राय 
िहरसवहत तनणनय गनुनपने ववषय तनणनय गने अतधकारी समक्ष पेश 
गनुन पनेछ । 

  (४) कुनै तनणनय गदान कानूनी वा प्राववतधक प्रश्नको पतन 
तनरुपण गनुन पने रहेछ र त्यस्तो ववषयमा कुनै कानूनववज्ञ वा 
प्राववतधकको राय सवहत तनणनय गने अतधकारीले मनातसब िानेमा 
त्यस्तो राय तलन सक्नेछ । 
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  (५) उपदफा (४) बमोशजम राय तलएकोमा त्यस्तो 
रायलाई समेत आधार मानी तनणनय गनन सवकनछे त्यस्तो 
रायलाई मानु्न नपने देखेमा सोको कारण खलुाई तनणनय गनुन 
पनेछ । 

  (६) पारदशशनता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

१६. तनणनय गदान आधार र कारण खलुाउन ुपनेाः यस ऐन वा अन्य 
प्रचतलत कानून बमोशजम तनणनय गदान सम्बशन्धत पदातधकारीले 
गरेको तनणनय कुन-कुन कुरामा आधाररत छ र त्यस्तो तनणनय 
वकन गनुन परेको हो सोको स्पष्ट आधार र कारण खलुाई तनणनय 
गनुन  पनेछ। 

१७. स्वाथन बाशझएमा तनणनय गनन नहनुाेः (१) यस ऐन वा अन्य 
प्रचतलत कानून बमोशजम तनणनय गनन पाउने पदातधकारीले तनणनय 
गनुन पने ववषयमा प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो कुनै वहत, सरोकार वा 
स्वाथन रहेको भएमा वा तनजले गरेको तनणनयबाट तनजको हकमा 
अपतुाली खान पाउने व्यशक्त वा नशजकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष 
प्रभाववत हनुे भएमा वा तनजको एकासगोलको व्यशक्तले सञ्चालन 
गरेको व्यापार, व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पगु्न े गरी स्वाथन 
बाशझने भएमा त्यस्तो पदातधकारीले त्यस्तो ववषयमा तनणनय गनन 
सक्ने छैन । 

 स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको लातग तनणनय गनन पाउन े
पदातधकारीले बहृत ्सावनजतनक वहतको लातग गरेको तनणनयलाई 
स्वाथन बाशझएको मातनने छैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको अवस्था परी तनणनय गने 
अतधकारीले तनणनय गनन नहनु ेभएमा सोको कारण खलुाई आफू 
भन्दा एक तह मातथको पदातधकारी समक्ष पेश गनुन पनेछ । 
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  (३) उपदफा (१) बमोशजमको अवस्था परी तनणनय गनन 
नहनुे भएमा तनणनय गने अतधकारीले एक तह मातथको 
पदातधकारी समक्ष पेश गरी गनुन पनेछ । 

  तर मन्त्रालयको प्रदेश सशचव तनणनय गने अतधकारी 
भएमा सम्बशन्धत मन्त्रीसम्म र प्रमखु सशचव तनणनय गने 
अतधकारी भएमा मखु्यमन्त्री समक्ष पेश गनुन पनेछ । 

  (४) कुनै के्षत्र वा उपके्षत्र (सेक्टर-सबसेक्टर) को 
नीतत तनमानण गने वा कानून कायानन्वयन गने तनकायमा वा कुनै 
क्षेत्र वा उपक्षेत्र तनयमन गने तनयमनकारी तनकायमा कायनरत 
अतधकृतले आफू पदमा बहाल रहुँदा गरेको तनणनयसुँग सम्बशन्धत 
कुनै गैरसरकारी वा तनजीस्तरको सोही के्षत्र वा उपके्षत्र 
अन्तगनत कुनै वस्त ुवा सेवा उत्पादन गने, कुनै व्यवसाय गने 
वा त्यस्तो वस्त ुवा सेवा उत्पादन गने फमन, कम्पनी वा अन्य 
कुनै प्रततष्ठानको व्यवस्थापनमा आफू पदमा बहाल रहुँदासम्म र 
जनुसकैु कारणले त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपतछ पतन 
कम्तीमा दईु वषनसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न हनु 
सक्ने छैन । 

 स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको लातग एकभन्दा बढी 
तनकायमा बहाल रहेको व्यशक्तको हकमा सेवाबाट अवकाश 
प्राप्त गनुन अशघको पतछल्ला दईु वषनसम्मको अवतधलाई 
जनाउनछे । 

  (५) यस दफाको प्रततकूल हनुे गरी कुनै काम गने 
व्यशक्त आफ्नो सेवामा बहाल रहेको व्यशक्त भए तनजलाई सोही 
आधारमा कानून बमोशजम ववभागीय कारबाही गनन र सेवाबाट 
अवकाश पाइसकेको व्यशक्त भए सम्बशन्धत मन्त्रालयको 
सशचवले पचास हजार रुपैयाुँसम्म जररबाना गने आदेश ददन 
सक्नेछ । 
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  (६) उपदफा (५) बमोशजम ददएको आदेश उपर शचत्त 
नबझु्ने व्यशक्तले पैंतीस ददनतभत्र सम्बशन्धत उच्च अदालतमा 
पनुरावेदन गनन सक्नेछ । 

  (७) यस दफाको प्रततकूल हनुे गरी सेवामा बहाल 
रहेको पदातधकारीले गरेका काम स्वताः बदर हनुेछ । 

१८. कायन सम्पादन करार गनन सवकनाेः (१) प्रदेश सरकारले 
सम्पादन गनुन पने कुनै काम तनशित अवतधतभत्र सम्पादन 
(परफरमेन्स कन्राक्ट) गररसक्न ु पने वा तनशित पररमाणको 
उपलशब्ध हनुे गरी सम्पादन गनुनपने भएमा वा प्रदेश सरकारको 
प्राथतमकता प्राप्त कुनै कायनिम वा आयोजना कायानन्वयन गनुन 
पने भएमा कुनै पदातधकारीसुँग कायन सम्पादन करार गरी 
त्यस्तो कायन सम्पादन गने शजम्मेवारी तनजलाई ददन सवकनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमको करारमा अन्य कुराको 
अततररक्त शजम्मेवारी पाएको पदातधकारीले गनुनपने कामको 
वववरण, कायन सम्पादन गररसक्न ु पने समयावतध र कायन 
सम्पादनको गणुस्तर वा पररमाण समेत उल्लेख गनुन पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोशजम करार भएकोमा सो करार 
बमोशजम शजम्मेवारी पाएको व्यशक्तले त्यस्तो करार बमोशजम 
कायन सम्पादन गनुन पनेछ । 

  (४) काबू बावहरको कुनै पररशस्थतत उत्पन्न भई 
उपदफा (३) बमोशजम सम्पादन गनुनपने कायन सो कायन 
सम्पादन गनुनपने अवतधतभत्र पूरा गनन नसवकन े भएमा सोको 
कारण सवहतको वववरण खलुाई सम्बशन्धत मन्त्रालयको सशचव 
समक्ष पेश गनुन पनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोशजम पेश भएको वववरण 
मनातसब देशखएमा काबू बावहरको पररशस्थतत उत्पन्न भई जतत 
अवतध काम गनन नसवकएको हो सो अवतध कटाई थप 
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अवतधतभत्र कायन सम्पादन गनन कायन सम्पादन करार संशोधन 
गनन सवकनेछ । 

  (६) मनातसब कारण तबना उपदफा (३) वा (५) 
बमोशजमको अवतधतभत्र कायन सम्पादन गनन नसक्ने पदातधकारी 
उपर ववभागीय कारबाही गनुन पनेछ । 

  (७) यस दफा बमोशजम शजम्मेवारी पाएको व्यशक्तले 
बदतनयत शचताई वा लापरबाही वा हेलचेियाइुँ गरी कायन 
सम्पादन नगरेको कारणले प्रदेश सरकारलाई हातन नोक्सानी 
भएमा वा आयोजनाको लागत ववृद्ध हनुे भएमा त्यस्तो हातन 
नोक्सानी वा वृवद्ध भएजततको लागतको क्षततपूततन तनजबाट 
तोवकए बमोशजम भराउन सवकनेछ । 

  (८) कायन सम्पादन करार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

१९. सावनजतनक चासोको ववषय कायानन्वयन गदान सरोकारवाला तथा 
नागररक समाजसुँग परामशन गनन सवकनाेः (१) प्रदेश सरकारले 
आवश्यकता अनसुार सावनजतनक चासोका कुनै ववषय 
कायानन्वयन गनुन अशघ सरोकारवाला तथा नागररक समाजसुँग 
आवश्यक परामशन गनन सक्नछे । 

 स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लातग “सावनजतनक चासोको 
ववषय” भन्नाले देहायका कुनै ववषय सम्झन ुपनेछाः- 

(क) आधारभतू रुपमा नयाुँ पद्धतत स्थापना गने 
वा भइरहेको पद्धततलाई आधारभतू रुपमा 
खारेज गने कुनै ववषय, वा 

(ख) सावनजतनक महत्वको कुनै ववकास 
कायनिम वा आयोजना सञ्चालन गने 
ववषय, वा 

(ग)  तोवकए बमोशजमको अन्य ववषय । 
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२०. शजम्मेवारी पन्छाउन नहनुाेः (१) यस ऐन वा प्रचतलत कानून 
बमोशजम कायन सम्पादन गनुनपने पदातधकारी वा कमनचारीले 
आफूलाई सशुम्पएको वा यस ऐन वा प्रचतलत कानून बमोशजम 
आफूले सम्पादन गनुनपने काम तनधानररत समय अवतधतभत्र 
सम्पादन गनुन पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम कायन सम्पादन गनुनपने 
पदातधकारीले दफा २० को अवस्थामा बाहेक आफ्नो 
शजम्मेवारी पन्छाउन वा आफूले गनुनपने काम अरु कसैलाई गनन 
लगाउन हुुँदैन। 

  (३) उपदफा (२) को प्रततकूल हनुे गरी कसैले 
शजम्मेवारी पन्छाउने वा शजम्मेवारी पन्छाउने बदतनयतले 
तनधानररत अवतधतभत्र कायन सम्पादन नगने वा कायन सम्पादन 
सूचक बमोशजम उपलशब्ध हातसल नगने पदातधकारीलाई प्रमखु 
सशचव भए मखु्यमन्त्रीले, सशचव भए सम्बशन्धत मन्त्री, मन्त्रालय 
अन्तगनतका पदातधकारी भए सम्बशन्धत सशचवले र ववभागका 
भए सम्बशन्धत ववभागीय प्रमखुले चेतावनी ददन सक्नेछ । 

  तर मन्त्रीपररषद्को तनणनय कायानन्वयन नगने वा 
कायानन्वयन गने शजम्मेवारी पन्छाउने पदातधकारीलाई प्रदेश 
सरकार (मशन्त्रपररषद्)ले चेतावनी ददन सक्नेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोशजम चेतावनी ददंदा पतन काम 
कारबाही नगने पदातधकारीलाई प्रचतलत कानून बमोशजम 
ववभागीय कारबाही गनन सक्नछे । 

२१. अतधकार प्रत्यायोजन गनन सक्नाेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र 
जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन कुनै पदातधकारीले यस ऐन 
वा प्रचतलत संघीय वा प्रदेश कानूनबमोशजम आफूले सम्पादन 
गनुनपने काम आफू सरहको वा आफ्नो मातहतको अन्य कुनै 
पदातधकारीले सम्पादन गनन सक्ने गरी प्रचतलत कानून बमोशजम 
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अतधकारलाई प्रचतलत कानून प्रततकुल नहनुेगरी अतधकार 
प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ। 

  तर अतधकार प्रत्यायोजन गरेको कारणले मात्र तनजले 
आफ्नो पदीय शजम्मेवारीबाट मकु्त भएको मातनने छैन । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम प्रत्यायोजन गररएको 
अतधकार जनुसकैु बखत वफतान तलन सवकनेछ । 

२२. पदीय वा पेशागत आचरण सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) सावनजतनक 
पद धारण गरेको प्रत्येक व्यशक्तले आफू पदमा बहाल रहुँदा वा 
जनुसकैु कारणले अवकाश प्राप्त गरेको तमततले तोवकए 
बमोशजमको अवतधसम्मका लातग तोवकए बमोशजमको पदीय वा 
पेशागत आचरण पालना गनुन पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम पालना गनुनपने पदीय वा 
पेशागत आचरण सम्बशन्धत मन्त्रालयले बनाउनेछ । 

  (३) यस दफा बमोशजम बनाएको पदीय वा पेशागत 
आचरण पालना गनुन सम्बशन्धत व्यशक्तको कतनव्य हनुेछ र 
त्यस्तो आचरण उल्लङ् घन गने व्यशक्तलाई उल्लङ् घनको मात्रा 
अनसुार तनज उपर कमनचारी भए ववभागीय कारबाही भई 
अतभलेख राशखनछे र अन्य पदातधकारी भए त्यस्तो पदको लातग 
पदीय वा पेशागत आचरण बनाउने अतधकारीले तनजको त्यस्तो 
अतभलेख राख्नछे । 

  (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन पदीय वा पेशागत आचरण पालना नगरेको वा 
उल्लङ् घन गरेको कुनै कुरा प्रचतलत कानून बमोशजम कसूर 
मातनन े रहेछ भने त्यस उपर कानून बमोशजम कारबाही गनन 
बाधा पगेुको मातनने छैन । 
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पररच्छेद–५ 

प्रदेश जनलोकपाल आयोग सम्बन्धी व्यवस्था 
२३. प्रदेश जनलोकपाल आयोगको गिनाः (१) प्रदेशमा एक प्रदेश 

जनलोकपाल आयोग रहनेछ । आयोगमा अध्यक्ष सवहत तीन 
जना सदस्य रहनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमका अध्यक्ष तथा सदस्यको 
तनयशुक्तको लातग प्रदेश प्रमखु समक्ष तसफाररस गनन देहाय 
बमोशजमको एक तसफाररस सतमतत रहनेछाः- 
  (क) मखु्यमन्त्री, प्रदेश सरकार -अध्यक्ष 

  (ख) प्रदेश सभाका सभामखु -सदस्य 

  (ग) प्रदेश सभाका ववपक्षी दलको नेता-
 सदस्य 

  (३) उपदफा (२) वमोशजमको सतमततमा प्रदेश 
सरकारको प्रमखु सशचवले सदस्य सशचवको रुपमा काम 
गनेछ। 

  (४) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको तनयशुक्तको 
तसफाररस गदान मवहला सवहत समावेशी तसद्वान्तका आधारमा गनुन 
पनेछ । 

  (५) देहायको योग्यता भएको व्यशक्त आयोगको 
अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा तनयशुक्तका लातग योग्य हनुछेाः-  

  (क)  नेपाली नागररक भएको,  
(ख) कानून, अथनशास्त्र, वाशणज्य शास्त्र, व्यवस्थापन, 

सावनजतनक प्रशासन वा अन्य ववषयमा 
मान्यताप्राप्त ववश् वववद्यालयबाट स्नातकोत्तर 
उपातध प्राप्त गरेको, 

   (ग) न्याय, कानून, राजश्व, व्यवस्थापन, सावनजतनक 
प्रशासन क्षते्रमा १० (दश) वषन काम वा 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क २(क) प्रदेश राजपत्र भाग १तमतत २०७७।०५।०३ 

24 
 

अध्यापन गरी ख्यातत प्राप्त गरेको वा भ्रष्टाचार 
ववरुिको अतभयानमा कम्तीमा १० वषन 
नेततृ्वदायी भतूमका तनवानह गरी ख्यातत प्राप्त 
गरेको, 

(घ) उच्च नैततक चररत्र भएको,  
(ङ) उमेर कम्तीमा ४० वषन परुा भएको र 
(च) तनयकु्त हनु ु भन्दा अगाडी कुनै राजतनततक 

दलको सदस्य नरहेको । 

(६) अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावतध तनयकु्त भएको 
तमततले ५ वषनको हनुेछ । 

(७) अध्यक्ष तथा सदस्यले प्रदेश प्रमखु समक्ष अनसूुशच 
(१) बमोशजमको ढाुँचामा पद तथा गोपतनयताको सपथ तलन ु
पनेछ । 

(८) कुनै कारणले अध्यक्ष तथा सदस्यको पद ररक्त 
भएमा तसफाररस सतमततले १(एक) मवहना तभत्र ररक्त स्थान पतुतन 
गनुन पनेछ । आयोगको अध्यक्षको अनपुशस्थतीमा आयोगमा 
अध्यक्षता वररष्ठतम सदस्यले गनेछ ।  

२४. आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पद ररक्त हनु ेआवस्थााः (१) यस 
ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन देहायको 
अवस्थामा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद ररक्त हनुछेाः- 

(क)  तनजले प्रदेश प्रमखु समक्ष तलशखत 
राजीनामा ददएमा 

(ख)  तनजको उमेर पैसठ्ठी वषन पूरा भएमा 
(ग)  तनज ववरुद्ध प्रदेशसभामा तत्काल 

कायम रहेका सम्पूणन सदस्य 
संख्याको कम्तीमा दईु ततहाई 
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बहमुतले महातभयोगको प्रस्ताव पाररत 
भएमा, 

(घ)  शारीररक वा मानतसक अस्वस्थताको 
कारणले सेवामा रही कायनसम्पादन 
गनन असमथन रहेको भनी प्रदेश 
सरकारले गिन गरेको मेतडकल 
बोडनले ददएको प्रततवेदनका आधारमा 
दफा २३ को उपदफा (२) 
बमोशजमको सतमततको तसफाररसमा 
प्रदेश प्रमखुले पदमकु्त गरेमा, 

(ङ)  तनजको मतृ्य ुभएमा ।   

२५.  पनुाः तनयशुक्त नहनुाेः (१) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पनुाः 
तनयशुक्त तथा अन्य सरकारी सेवामा ग्राह् य हनु ेछैन । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन देहायको अवस्थामा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य 
देहायको पदमा तनयशुक्तको लातग ग्राह् य हनु सक्ने छन:्- 

(क)  संबैधातनक तनकायको पदातधकारीको पदमा 
तनयकु्त हनु,  

(ख)  आयोगको सदस्य आयोगको अध्यक्ष पदमा 
तनयशुक्त हनु, 

(ग) कुनै राजनीततक पदमा वा कुनै ववषयको 
अनसुन्धान, जाुँचबझु वा छानववन गने वा 
कुनै ववषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी 
राय, मन्तव्य वा तसफाररस पेश गने कुनै 
पदमा तनयशुक्त हनु, 

  (३) आयोगको सदस्य सोही आयोगको अध्यक्षमा 
तनयशुक्त हनुे भएमा सदस्यको अवतध समेत गणना गनुन पनेछ।  
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२६. अध्यक्ष र सदस्यको पाररश्रतमक र सेवाका शतनाः आयोगका 
अध्यक्षको सवुवधा उच्च अदालतको मखु्य न्यायतधश र सदस्यको 
सवुवधा उच्च अदालतको न्यायतधश सरह हनुेछ  । 

२७. आयोगको कायानलय र कमनचारीाः (१) प्रदेश मकुाममा आयोगको 
कायानलय रहनेछ । 

   (२) आयोगमा प्रदेश तनजामतत सेवा, प्रदेश सरकारी 
सेवा तथा प्रदेश प्रहरी सेवा तफन का कमनचारीहरु समेत रहने गरी 
संगिन संरचना र कमनचारीको दरवन्दी आयोगको तसफाररसमा 
प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरे बमोशजम हनुेछ । 

   (३) आयोगमा कायनरत्त कमनचारीको सरुवा आयोगको 
समन्वयमा गनन सक्नेछ ।  

२८. आयोगको बैिकाः (१) यस ऐन र अन्य प्रचतलत कानून बमोशजम 
आयोगले गनुनपने काम आयोगको तनणनय बमोशजम हनुेछ। 

   (२) आयोगको बैिकको अध्यक्षता आयोगको 
 अध्यक्षले गनेछ । 

   (३) आयोगमा तत्काल कायम रहेका अध्यक्ष सवहत   
 दईुजना सदस्य उपशस्थत भएमा आयोगको बैिक बस्न 
सक्नेछ। 

  तर सदस्य तनयकु्त हनु बाुँवक रहेको अवस्थामा कायनरत 
 पदातधकारीबाट तनणनय गनन बाधा परेको मातनने छैन । 

  (४) आयोगको बैिकमा बहमुतको तनणनय मान्य हनुछे 
र मत बराबर भएमा बैिकको अध्यक्षता गने व्यशक्तले तनणानयक 
मत ददनेछ । 

  (५) आयोगको तनणनय पशुस्तकामा उपशस्थत सदस्यहरुले 
हस्ताक्षर गनुन पनेछ। 

  (६) आयोगको तनणनय आयोगको सशचवले प्रमाशणत 
गनेछ । 
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  (७) आयोगको बैिक सम्बन्धी अन्य कायनववतध 
आयोगले तनधानरण गरे बमोशजम हनुेछ । 

२९. आयोगको काम, कतनव्य र अतधकाराः (१) सावनजतनक पद धारण 
गरेको व्यशक्तले भ्रष्टाचार गरेको वा यस ऐन अन्तगनतको कुनै 
कसरु गरेको वा कुनै अतनयतमत कायन गरेको भनी उजरुी पनन 
आएमा वा कुनै वकतसमले जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्ता 
उजरुीहरुमातथ प्रारशम्भक छानवीन गनन सक्नछे । 

  (२) आयोगले प्रदेश सरकारको अनदुान वा 
सहयोगबाट स्थानीय तह वा कुनै संगदित संस्थाले संचालन 
गरेको कुनैपतन पररयोजना वा कायनिम समेतमा भ्रष्टाचार वा 
यस ऐन अन्तगनतको कुनै कसरु गरेको वा कुनै अतनयतमतता 
गरेको व्यहोराको उजरुी परी वा कुनै वकतसमले जानकारी भएमा 
त्यस उपर प्रारशम्भक छानबीन गनन सक्नछे ।  

  (३) आयोगले प्रदेश र स्थानीय स्तरका सरकारी 
कायानलयहरुमा अनगुमन तनरीक्षण गनन, आय व्ययको वववरण 
तथा लेखापरीक्षणको वववरण हेनन, आवश्यक कागजात माग गनन, 
मचुलु्का गनन र खानतलाशी गनन सक्नेछ ।  

  (४) आयोगले गरेको प्रारशम्भक अनसुन्धानवाट 
भ्रष्टाचार वा अतनयतमत कायन भएको देशखएमा वा हनु सक्न े
मनातसब आधार रहेको पाइएमा आयोगले ववस्ततृ छानवीनका 
लातग अनसुन्धान अतधकृत तोक्न सक्नेछ । 

  (५) आयोगले गरेको अनगुमन वा तनरीक्षणको 
प्रततवेदन सात ददन तभत्र आन्तररक मातमला तथा कानून 
मन्त्रीमाफन त मखु्यमन्त्रीलाई बझुाउन ुपनेछ । 

  (६) आयोगले प्रदेश र स्थानीय स्तरका सरकारी 
कायानलयहरुको तनरीक्षण वा अनगुमन को िममा आवश्यक 
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तनदेशन ददन सक्नछे । यसरी आयोगले ददएको तनदेशन पालना 
गनुनपने सम्बशन्धत सबैको कतनव्य हनुेछ । 

  (७) आयोगले गरेको अनसुन्धान तहवककातबाट कुनै 
राष्ट्र सेवकले भ्रष्टाचार गरेको कुरा देशखन आएमा आयोगले राय 
सवहतको प्रततवेदनसाथ सक्कल फायल अशख्तयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगमा पिाउन ुपनेछ । 

  (८) आयोगले गरेको अनसुन्धान तहवककातबाट कुनै 
राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचारको कसरु बाहेक यस ऐन अन्तगनतको कुनै 
कसरु गरेको वा अन्य अतनयतमत कायन गरेको पाइएमा तनजले 
गरेको यस ऐन अन्तगनतको कुनै कसरु वा अन्य अतनयतमत 
कायनको वववरण उल्लेख गरी तनज उपर प्रचतलत कानून 
बमोशजम ववभागीय कारवाही गननको लातग अशख्तयारवालासमक्ष 
लेखी पिाउन सक्नेछ ।  

  (९) आयोगले गरेको अनसुन्धान तहवककातबाट कुनै 
राष्ट्रसेवकले अतनयतमत कायन गरेको कारणले नेपाल सरकार, 

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई कुनै वकतसमको हातन 
नोक्सानी भएको पाइएमा सो को ववगो समेत उल्लेख गरी 
प्रचतलत कानून बमोशजम सरकारी बाुँकी सरह असूल उपर 
गननको लातग अशख्तयारवाला समक्ष लेखी पिाउन सक्नेछ । 

  (१०) उपदफा (८) र (९) बमोशजम आयोगबाट लेखी 
आएको अवस्थामा सम्बशन्धत अशख्तयारवालाले तीन मवहना तभत्र 
कारवाही गरी सो को जानकारी आयोगलाई ददन ुपनेछ । सो  
समय तभत्र कारवाही गरी जानकारी नददनेलाई आयोगले आफै 
ववभागीय कारवाही गनेछ । 

  (११) आयोगले जनलोकपाल सम्बन्धी कानूनलाई 
प्रभावकारी रुपमा कायानन्वयन गनन र सावनजतनक तनकायमा हनु े
भ्रष्टाचारको अवस्था र त्यसलाई प्रभावकारी तनयन्त्रणका 
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रणनीततसवहत उपयकु्त नीतत, तनयम र काननु तनमानण वा 
पररमाजननका लातग प्रदेश सरकारलाई तनयतमत रुपमा सझुाव र 
सल्लाह ददनछे । 

 (१२) आयोगले जनलोकपाल कायम गनन, सेवाग्राहीलाई 
सरकारी सेवा र सवुवधामा सहज पहुुँच सम्बन्धमा आम 
जनसमदुायलाई सचेत गराउनका लातग ववतभन्न सरकारी तथा 
गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसंग सहकायन गरी जनचेतनामलुक 
कायनिमहरु संचालन गनेछ । 

 (१३) आयोगमा परेको उजरुीको अनसुन्धान 
तहवककात हुुँदा उजरुी तथ्यहीन वा काल्पतनक रहेको देशखएमा 
त्यस्ता उजरुीहरुलाई तामेलीमा राखी लगत कट्टा गनेछ । 
यसरी तामेलीमा राखी लगत कट्टा भएको उजरुीको सम्बन्धमा 
पतछ भ्रष्टाचार वा अतनयतमत कायन गरेको थप सबतु प्रमाण 
फेला परेपतछ त्यस्ता उजरुी उपर पनुाःछानववन गननमा बाधा पने 
छैन । 

 (१४) यस प्रदेशमा कायनरत पदातधकारी तथा कमनचारी 
आन्यत्र सरुवा भई गएको अवस्थामा पतन तनज उपर भ्रष्ट्राचार 
वा आतथनक अतनयतमतता गरेको उजूरी परेमा यस ऐन बमोशजम 
तनज उपर अनसुन्धान तथा छानववन गनन बाधा पनेछैन । 

 (१५) आयोगमा पनन आएको उजरुीहरु वा आयोग 
स्वयं जानकारी तलएका ववषयमा अनसुन्धान तहवककात गने 
तथा अनसुन्धान अतधकृत तोक्ने प्रकृया तोवकए बमोशजम 
हनुेछ।  

३०. आयोगको अशख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगसंगको सम्बन्धाः 
(१) नेपालको संववधान र संघीय काननु अनसुार अशख्तयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको अतधकारके्षत्र तभत्र पने कुनै 
उजरुी पनन आएमा वा उजरुी परी अनसुन्धान भईरहेको भएमा 
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अशख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगले उक्त उजरुीको 
कामकारवाही फाइल माग गदान आयोगले सो उजरुीको 
अनसुन्धान सवहतको सक्कल फाइल अशख्तयार दरुुपयोग 
अनसुन्धान आयोगमा पिाउन ुपनेछ । यसरी उजरुी पिाइएको 
जानकारी प्रदेश सरकारलाई ददन ुपनेछ र उजरुी पिाएपतछ सो 
उजरुीको लगत आयोगबाट कट्टा हनुेछ । 

  (२) आयोगको प्रारंशम्भक अनसुन्धानबाट सावनजतनक 
पदातधकारीले प्रचतलत कानून बमोशजम भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण 
पाइएको अवस्थामा तनजलाई अववलम्ब तनलम्बन नगररएमा 
सवदु प्रमाण नष्ट वा लोप हनु सक्ने मनातसव कारण देशखन 
आएमा आयोगले त्यस्ता राष्ट्रसेवकलाई तत्काल तनलम्बन गरी 
जानकारी गनन अशख्तयारवाला समक्ष लेखी पिाउने छ ।  

तर कुनै प्रदेश सभा सदस्य वा मन्त्रीलाई तनलम्वन गनुनपने 
भएमा सोको सम्पणुन जानकारी सवहत प्रदेश सभा सदस्यको 
हकमा सभामखु तथा मन्त्रीको हकमा मखु्यमन्त्रीलाई तनलम्वन 
गनन तसफाररस गनुन पनेछ ।  

३१. आयोगको वावषनक प्रततवेदनाः (१) आयोगले वषन भरी गरेको 
कामकारवाहीको वववरणहरु उल्लेख गरी वावषनक प्रततवेदन 
आतथनक वषन समाप्त भएको तमततले तीन मवहनातभत्र प्रदेश 
प्रमखुसमक्ष पेश गनुन पनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रततवेदन मखु्यमन्त्री 
माफन त प्रदेश सभामा पेश हनुेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोशजम पेश भएको प्रततवेदन उपर 
प्रदेश सभा वा प्रदेश सभाको प्रदेश मातमला सतमततमा छलफल 
हनुेछ। 

३२. सूचना संकलन ईकाईको गिनाः (१) प्रदेश सरकारले आयोग 
समक्ष पनन आएको उजरुीहरुको अनसुन्धान तहवककातको 
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कायनलाई प्रभावकारी वनाई भ्रष्टाचार तथा अतनयतमत कायनलाई 
प्रभावकारी तनयन्त्रण गननको लागी सूचना संकलन गरी 
आयोगलाई सहयोग गनन प्रदेश तनजामतत सेवा, प्रदेश सरकारी 
सेवा तथा  प्रदेश प्रहरी सेवा तफन का कमनचारीहरु समेत रहने 
एक छुटै्ट सूचना संकलन ईकाईको गिन गनन सक्नेछ । 

 (२) सूचना संकलन ईकाईको गिन तोके बमोशजम 
हनुेछ । 

३३. आयोगको अध्यक्ष र सदस्य मातथ महातभयोगाः (१) यो संववधान 
र कानूनको गशम्भर उल्लंघन गरेमा, कायनक्षमताको अभाव वा 
खराव आचारण भएको वा इमान्दारी पूवनक आफ्नो पदीय 
कतनव्य पालन नगरेको वा आचारसंवहताको गशम्भर उल्लंघन 
गरेको अवस्थामा वा पदीय तनष्ठा प्रततकुल कायन गरेमा वा 
पदीय शजम्मेवारी पूरा नगरेमा प्रदेश सभामा तत्काल कायम 
रहेको सम्पूणन सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले आयोगको 
अध्यक्ष तथा सदस्य ववरुद्ध महातभयोगको प्रस्ताव पेश गनन 
सक्ने छन ् । त्यसतो प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम 
रहेका सम्पूणन सदस्य संख्याको कशम्तमा दईु ततहाई बहमुतबाट 
पाररत भएमा सम्बशन्धत व्यशक्त पदबाट मकु्त हनुछे । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको कुनै व्यशक्तको ववरुद्ध 
महातभयोगको प्रस्ताव पेश गने आधार र कारण ववद्यमान भए 
नभएको छानबीन गरी तसफाररस गने प्रयोजनका लातग प्रदेश 
सभामा एक महातभयोग तसफाररस सतमतत रहनेछ । 

 (३) उदफा (१) बमोशजम महातभयोगको आरोप 
लागेको व्यशक्तलाई सफाई पेश गने मनातसब मौका ददन ु
पनेछ। 

 (४) यस दफा बमोशजम महातभयोगको प्रस्ताव पाररत 
भई पदमकु्त भएका आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यले पदमा 
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रहुँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा प्रचतलत कानून 
बमोशजम कारबाही गनन बाधा पने छैन । 

 (५) उपदफा (१) बमोशजम महातभयोगको प्रस्ताव 
पाररत भई पदमकु्त भएको व्यशक्तले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै 
सवुवधा तलन र भववष्यमा कुनै पतन सावनजतनक पदमा तनयशुक्त 
वा मनोनयन हनु सक्ने  छैन । 

 (६) महातभयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सभाले 
तनधानरण गरे बमोशजम हनुछे । 

 

पररच्छेद–६ 

ववववध 

३४. पदीय उत्तरदावयत्वको तनवानहाः यस ऐन वा प्रचतलत संघीय 
कानून वा प्रदेश कानून बमोशजम कायन सम्पादन गने शजम्मेवारी 
भएको पदातधकारीले आफ्नो अतधकारको प्रयोग गदान वा कतनव्य 
पालना गदान देहायको ववषयमा ध्यान ददन ुपनेछाः- 

 (क) आफूले सम्पादन गने काम तनधानररत समयमा नै  

सम्पादन गनन आफैं ले पहल गने, 

(ख) सरकारी वा सावनजतनक स्रोतको प्रयोग गदान 
तमतव्ययी ढंगबाट अतधकतम सदपुयोग र 
उत्पादनशील हनुे गरी प्रयोग गने, 

(ग) सरकारी वा सावनजतनक कायानलय वा सेवा प्रदायक 
संस्थाका सम्बशन्धत पदातधकारी वा कमनचारीले 
सेवा प्रवाह गदान सेवाग्राहीलाई सेवा मलुक मैत्री 
ढंगबाट सेवा प्रदान गने कुरामा ध्यान ददने । 

(घ) कायन सम्पादनमा वढलाससु्ती र ववलम्ब हनु ुभनेको 
स्रोत र साधनको दरुुपयोग हनु ुहो र मलुकु एवं 
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प्रदेशको थप स्रोत र साधन खचन हनु ु हो भने्न 
भावना राख्न,े 

(ङ) कायन सम्पादन गदान कुनै अपररहायन कारण परी 
तत्काल कायन सम्पादन गनन नसवकन े भएमा 
त्यसको जानकारी मातथल्लो तनकायलाई ददने । 

    तर सावनजतनक सेवाको ववषयमा वा 
सेवाग्राहीसुँग सम्बशन्धत ववषय भएमा त्यस्तो ववषय 
सम्बशन्धत कायानलयको सूचना पाटीमा टाुँसी 
आवश्यकता अनसुार प्रचार प्रसार समेत गरी गराई 
सवनसाधारणलाई जानकारी गराउन ु पनेछ । 

(च) आफ्नो अतधकारके्षत्रतभत्र पने ववषयमा शजम्मेवार 
पदातधकारी स्वयंले तनणनय गनुनपने र कुनै 
वकतसमको कानूनी जवटलता वा दद्वववधा नभएको 
सामान्य ववषयमा मातथल्लो तनकायको तनदेशन माग 
नगने । 

(छ)  सरकारी वा सावनजतनक कामको तसलतसलामा 
सावनजतनक पद धारण गरेको व्यशक्तले सेवाग्राहीसुँग 
प्रचतलत मूल्य, मान्यता र संस्कृतत अनरुुप शशष्ट 
व्यवहार गने । 

३५. नागररक बडापत्र राख्न ु पनेाः (१) सवनसाधारणलाई सेवा प्रदान 
गने वा जनसम्पकन  कायम गने प्रत्येक मन्त्रालय वा कायानलयले 
सबैले देख् ने िाउुँमा तोवकए बमोशजम नागररक बडापत्र राख्न ु
पनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको नागररक बडापत्रमा 
अन्य कुराको अततररक्त देहायका कुराहरु  उल्लेख भएको हनु ु
पनेछाः-  
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(क) सम्बशन्धत  मन्त्रालय वा कायानलयले ददने सेवा र 
त्यसको प्रकृतत, 

(ख) सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गनन पूरा गनुन पने कायनववतध, 

(ग) सेवा प्रदान गनन लाग्न ेसमयावतध, 

(घ)  सेवा प्रदान गने पदातधकारी र तनजको 
कायनकक्षको वववरण, 

(ङ) सेवा प्राप्त गनन कुनै दस्तरु तथा अन्य रकम लाग्न े
भए सोको वववरण, 

(च) तोवकए बमोशजमका अन्य कुराहरु । 

 (३) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका कुराहरु 
सम्बशन्धत कायानलयलाई बाध्यात्मक हनुछेन ् र सो बमोशजम 
कायन सम्पादन गरी सवनसाधारणलाई सेवा प्रदान गनुन सम्बशन्धत 
मन्त्रालय वा तनदेशनालय वा कायानलय प्रमखु तथा अन्य 
कमनचारीको कतनव्य हनुछे । 

 (४) मनातसब कारण तबना उपदफा (१) बमोशजमको 
नागररक बडापत्र बमोशजम कायन सम्पादन नभई सेवाग्राहीले 
सेवा प्राप्त गनन नसकेमा सम्बशन्धत मन्त्रालय वा ववभाग वा 
तनदेशनालय  वा कायानलयको प्रमखु तथा सोको शजम्मेवार 
कमनचारी उपर ववभागीय कारबाही  हनुेछ । 

 (५) मनातसब कारण तबना उपदफा (१) बमोशजमको 
नागररक बडापत्र बमोशजम कायन सम्पादन नभई सेवाग्राहीले 
सेवा प्राप्त गनन नसकी सेवाग्राहीलाई कुनै हातन नोक्सानी हनु 
गएकोमा सो हातन नोक्सानी बापतको क्षततपूततन सम्बन्धी 
व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

 (६) नागररक बडापत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क २(क) प्रदेश राजपत्र भाग १तमतत २०७७।०५।०३ 

35 
 

३६. घमु्ती सेवा सञ्चालन गनन सवकनाेः सवनसाधारणको सामूवहक वा 
व्यशक्तगत सरोकार रहने कुनै सेवालाई सम्बशन्धत सेवाग्राही रहे 
बसेको इलाकामा नै सेवा उपलब्ध गराउन ु पने गरी प्रदेश 
सरकारले समय-समयमा तोकेका कायानलयले तोवकए बमोशजम 
घमु्ती सेवा सञ्चालन गने व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

३७. न्यायोशचत सेवा शलु्क तनधानरण सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) सरकारी 
सेवा उपलब्ध गराए बापत प्रदेश सरकार वा अन्य सरकारी 
तनकायलाई सेवाग्राहीले बझुाउन ुपने सेवा शलु्क तनधानरण गदान 
सामाशजक न्यायको आधारमा फरक फरक सेवा शलु्क तनधानरण 
गनन सवकनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम सेवा शलु्क तनधानरण गदान 
दगुनम वा वपछतडएका के्षत्रका बातसन्दालाई अन्य इलाकाका 
बातसन्दालाई भन्दा सहतुलयत हनुे गरी तोवकए बमोशजम सेवा 
शलु्क तनधानरण गररनेछ । 

३८. जनताको सहभातगता र स्वातमत्व सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) प्रदेश 
सरकारले कुनै पररयोजना वा आयोजनाको छनौट र सञ्चालन 
गनन जनताको प्रत्यक्ष सहभातगता र स्वातमत्वमा हनु े व्यवस्था 
तमलाउन सक्नेछ । 

 (२) पररयोजना वा आयोजनामा जनताको प्रत्यक्ष 
सहभातगता र स्वातमत्व सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोशजम 
हनुेछ । 

३९. शासकीय सधुार इकाइको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) 
प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सधुार इकाइको गिन गररनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम गदित शासकीय सधुार 
इकाइको काम, कतनव्य र अतधकार तोवकए बमोशजम हनुछे । 

४०.  सावनजतनक सनुवुाइ गराउन ु पनेाः (१) सवनसाधारणलाई सेवा 
प्रदान गने प्रदेश स्तरका कायानलय वा शजल्ला एवं स्थानीय 
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तहमा कायन सम्पादन गने कायानलय प्रमखुले आफू बहाल रहेको 
कायानलयको काम, कारबाहीलाई स्वच्छ, पारदशी र वस्ततुनष्ठ 
बनाउन र सवनसाधारण तथा सरोकारवालाको कानूनसम्मत 
सरोकारलाई सम्बोधन गनन तोवकए बमोशजम सावनजतनक सनुवुाइ 
गराउन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम गराउन ु पने सावनजतनक 
सनुवुाइ गदान ववषयसुँग सम्बशन्धत ववशेषज्ञ, सरोकारवाला, 
नागररक समाजका प्रतततनतध तथा स्थानीय तहका पदातधकारी 
समेतलाई आमन्त्रण गनुन पनेछ । 

 (३) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन न्यावयक रोहमा तनणनय गनुन पने ववषयमा सावनजतनक 
सनुवुाइ गनन आवश्यक हनुे छैन । 

४१. गनुासो व्यवस्थापनाः (१) प्रत्येक मन्त्रालय वा ववभाग वा 
तनदेशनालय वा कायानलयमा सो मन्त्रालय वा ववभाग वा 
तनदेशनालय एवं कायानलयले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको 
गणुस्तर, प्रभावकाररता तथा त्यसमा हनु सक्न े अतनयतमतताको 
सम्बन्धमा गनुासो सनु् न सबैले देख् ने िाउुँमा गनुासो पेवटका 
राख् न ुपनेछ । 

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

 (३) उपदफा (२) बमोशजम पेश भएका गनुासो 
व्यवस्थापन गननका लातग सम्बशन्धत मन्त्रालय वा तनदेशनालय 
एवं कायानलयका शजम्मेवार अतधकृतले प्रत्येक तीन ददनमा 
एकपटक अन्य कमनचारीको रोहवरमा गनुासो पेवटका खोल्न ु
पनेछ र सो पेवटकामा प्राप्त भएका गनुासो तथा सझुाव मनातसब 
रहेको पाइएमा त्यसको समशुचत व्यवस्थापन गनन आवश्यक 
कारबाही गनुन पनेछ । 
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 (४) उपदफा (३) बमोशजम प्राप्त भएका गनुासो 
सम्बशन्धत मन्त्रालय एवं कायानलयको कायनसुँग सम्बशन्धत नभई 
त्यस्तो मन्त्रालय वा ववभाग वा तनदेशनालय एवं कायानलयको 
प्रमखुको वैयशक्तक आचरणसुँग सम्बशन्धत रहेछन ् भन े सोको 
वववरण मातथल्लो तनकायमा पिाउन ुपनेछ । 

 (५) उपदफा (३) वा (४) बमोशजम गररएको 
कारबाहीको जानकारी सम्बशन्धत सूचना पाटीमा टाुँस्न ुपनेछ। 

 (६) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको 
भएतापतन सम्बशन्धत मन्त्रालय वा ववभाग वा तनदेशनालय एवं 
कायानलयको काम कारबाहीसुँग असम्बशन्धत ववषयको गनुासो 
प्राप्त भएमा गनुासो ददने सम्बशन्धत व्यशक्त पवहचान भएको रहेछ 
भने तनजलाई सो जानकारी ददई वफतान गने र पवहचान भएको 
रहेनछ भन े सो वववरण सम्बशन्धत मन्त्रालय वा ववभाग वा 
तनदेशनालय एवं कायानलयको सूचना पाटीमा टाुँस्न ुपनेछ । 

 (७) गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

४२.  ववदेशशस्थत बैंकमा खाता खोल्दा स्वीकृतत तलन ुपनेाः  (१) प्रदेश 
सरकारको सेवामा कायनरत कुनै पतन पदातधकारी वा कमनचारीले 
तोवकए बमोशजमको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा 
ववदेशशस्थत बैकमा खाता खोल्न ु पदान प्रदेश सरकारको पूवन 
स्वीकृतत तलन ुपनेछ । 

 (२) ववदेशशस्थत बैकमा खाता खोल्न ु पदान प्रदेश 
सरकारको पूवन स्वीकृतत तलन े सम्बन्धी कायनववतध तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

४३.  अरुको अतधकारमा हस्तके्षप गनन नहनुाेः (१) यस ऐन वा 
प्रचतलत कानून बमोशजम कायन सम्पादन गदान एक पदातधकारीले 
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अको पदातधकारीको अतधकार, शजम्मेवारी वा कतनव्य उपर 
हस्तके्षप गनुन हदैुन । 

 (२) उपदफा (१) को प्रततकूल काम गने 
पदातधकारीलाई प्रचतलत कानून बमोशजम कारबाही  हनुेछ । 

४४.  परामशन तलन सक्नाेः आयोगले आवश्यकता अनसुार सम्बशन्धत 
ववषयका ववज्ञहरुसुँग सल्लाह, सझुाव तथा परामशन तलन 
सक्नेछ।  

४५. प्रवक्ता तोक्न ुपनेाः (१) प्रत्येक मन्त्रालय, ववभाग, तनदेशनालय 
एवं कायानलयले आफ्नो मन्त्रालय, ववभाग,  तनदेशनालय एवं 
कायानलयको काम कारबाहीको ववषयमा सरोकारवालालाई वा 
सावनजतनक रुपमा जानकारी ददन मन्त्रालय, ववभाग, तनदेशनालय 
एवं कायानलयको कुनै अतधकृतलाई प्रवक्ता तोक्न ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम तोवकएको प्रवक्ताको 
काम, कतनव्य र अतधकार तोवकए बमोशजम हनुछे । 

४६. सूचना प्रववतधलाई व्यवहारमा ल्याउन सवकनाेः (१) प्रत्येक 
मन्त्रालय, एवं कायानलयले आफ्नो स्रोत र साधनको 
उपलब्धताको आधारमा ववद्यतुीय सूचना प्रववतधलाई व्यवहारमा 
ल्याउन सक्नछे । 

 (२) सूचना प्रववतधलाई व्यवहारमा ल्याउने सम्बन्धी 
अन्य कुरा तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

४७.  अनगुमन तथा मूल्याकंन सतमतताः (१) सरकारी सेवा र 
सवुवधालाई प्रभावकारी बनाई प्रशासनतन्त्रलाई सेवाप्रदायकको 
रुपमा रुपान्तरण गनन तथा प्रचतलत कानून बमोशजम 
अतधकारप्राप्त अतधकारीले सम्पादन गनुन पने काम कारबाहीलाई 
प्रभावकारी तथा गणुस्तरीय ढंगबाट सम्पादन भए वा नभएको 
कुराको अनगुमन तथा मूल्यांकन गनन प्रमखु सशचवको 
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संयोजकत्वमा तोवकए बमोशजमको एक प्रदेश अनगुमन तथा 
मूल्यांकन सतमतत गिन हनुछे । 

 (३) प्रदेश अनगुमन तथा मूल्यांकन सतमततलाई 
सहयोग गनन प्रत्येक मन्त्रालयमा तोवकए बमोशजमको अनगुमन 
तथा मूल्यांकन संयन्त्र रहनछे । 

 (४) प्रदेश अनगुमन तथा मूल्यांकन सतमततको 
सशचवालय मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषदको कायानलयमा 
रहनेछ। 

४८. सरकारी कायन फर्छ्यौट र सरकारी कायानलयको तनरीक्षणाः यस 
ऐन वा अन्य प्रचतलत कानूनमा उशल्लशखत व्यवस्थाका अततररक्त 
सरकारी कायन फर्छ्यौट तथा तनरीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

४९. वावषनक प्रततवेदन पेश गनुन पनेाः (१) मन्त्रालय  वा तनदेशनालय 
तथा कायानलयले प्रत्येक आतथनक वषन समाप्त भएको तीन मवहना 
तभत्र आफूले सो आतथनक वषनभरर सञ्चालन गरेको कायनिम, 

सम्पादन गरेको काम र त्यस्तो कामको अवस्था तथा प्रगतत र 
लागत लगायतका अन्य आवश्यक कुराहरु समेत समावेश गरी 
वावषनक प्रततवेदन तयार गरी मन्त्रालय भए मखु्यमन्त्री तथा 
मशन्त्रपररषद्को कायानलयमा, अन्य कायानलय तथा तनकाय भए 
सम्वशन्धत मन्त्रालयमा पेश गनुन पनेछ । त्यस्तो प्रततवेदन 
आफूभन्दा मातथल्लो तनकायको स्वीकृतत तलई आवश्यकता 
अनसुार सावनजतनक रुपमा प्रकाशन गनन समेत सवकनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रततवेदनमा सो 
उपदफामा लेशखएको कुराको अततररक्त सम्बशन्धत मन्त्रालय वा 
ववभाग वा तनदेशनालय वा तनकायले त्यस्तो मन्त्रालय वा 
ववभाग वा तनदेशनालय वा तनकाय वा सो अन्तगनतका 
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कायानलयहरुमा जनलोकपाल कायम गनन गरेका सधुार कायनिम 
र त्यसबाट प्राप्त पररणामको वववरण उल्लेख गनुन पनेछ । 

 (३) मखु्यमन्त्रीले उपदफा (१) बमोशजमको 
प्रततवेदनको आधारमा प्रत्येक वषन शासकीय सधुार र 
जनलोकपाल सम्बन्धमा भए गरेका उल्लेखनीय प्रगतत सम्बन्धी 
प्रततवेदन प्रदेश सभासमक्ष पेश गनेछ । 

५०. कायन सम्पादन सूचकाः यस ऐन बमोशजम कुनै पदातधकारीले 
सम्पादन गनुन पने कामको कायन सम्पादन सूचक तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

५१. असल तनयतले गरेको कामको बचाउाः यस ऐन वा प्रचतलत 
कानून बमोशजम कायन सम्पादन गने पदातधकारीले यस ऐन वा 
प्रचतलत कानून बमोशजम आफ्नो कायन सम्पादन गदान वा 
प्रशासतनक कायन सञ्चालन गदान तनजले असल तनयतले गरेको 
काम कारबाहीको ववषयलाई तलएर तनज उपर कुनै कारबाही 
हनु ेछैन । 

५२. तनयम बनाउन े अतधकाराः प्रदेश सरकारले यस ऐनको उद्दशे्य 
कायानन्वयन गनन आवश्यक तनयम वनाउन सक्नेछ । 

५३. तनदेशशका वा कायनववधी बनाउन सक्नाेः प्रदेश सरकारले सरकारी 
कायानलयको काम कारवाहीलाई प्रवियागत ढंगबाट तछटो, 
छररतो र तमतव्ययी रुपमा सञ्चालन गनन वा कायन सम्पादन गनन 
आवश्यक तनदेशशका वा कायनववधी बनाई लागू गनन सक्नछे । 

५४. ऐन बमोशजम हनुाेः यस ऐनमा लेशखए जतत कुराको हकमा यसै 
ऐन बमोशजम र सो बाहेक प्रचतलत कानून बमोशजम हनुेछ। 
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अनसूुची–१ 

(दफा २३ को उपदफा (७) सुँग सम्बशन्धत) 
शपथ 

 

म............................... मलुकु र जनताप्रतत पूणन वफादार 
रही सत्य तनष्ठापूवनक प्रततज्ञा गदनछु/ईश्वरको नाममा शपथ तलन्छु 
वक नेपालको राजकीय सत्ता र सावनभौमसत्ता नेपाली जनतामा 
तनवहत रहेको नेपालको संववधानप्रतत पूणन वफादार रहुँदै प्रदेश 
नं. दईुको प्रदेश जनलोकपाल आयोगको अध्यक्ष/ सदस्य पदको 
कामकाज प्रचतलत कानूनको अधीनमा रही मलुकु र जनताको 
सोझो शचताइ, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूवानग्रह वा 
खराब भावना नतलई इमान्दाररताका साथ गनेछु र आफ्नो 
कतनव्य पालनाको तसलतसलामा आफूलाई जानकारीमा आएको 
गोप्य राख्न ुपने कुरा म पदमा बहाल रहुँदा वा नरहुँदा जनुसकैु 
अवस्थामा पतन कानूनको पालन गदान बाहेक अरु अवस्थामा 
कुनै वकतसमबाट पतन प्रकट वा सङे्कत गने छैन । 

 दस्तखताः.................. 
 तमतताः.................... 

 

प्रमाणीकरण तमतताः- 207७/0५/०३ 

 

 
 
 
 
 

       आन्तरिक माममला तथा कानून मन्रालय, प्रदेश नं. २ बाट प्रकामशत 

आज्ञाले, 
वीरेन्द्र कुमार यादव 

प्रदेश सरकारको सशचव 

       आन्तरिक माममला तथा कानून मन्रालय, प्रदेश नं. २ बाट प्रकामशत 

 


