
कर्णाली प्रदेश सरकणर, मन्त्रिपररषद्कण सदस्यको  सन्त्िवणलय व्यवस्थणपन सम्बरधी कणयाववधध, २०७९ 

 

कर्णाली प्रदेश सरकणर, मन्त्रिपररषद्कण सदस्यको सन्त्िवणलयलणई व्यवन्त्स्थत, पणरदशी र धमतव्ययी बनणई सन्त्िवणलयको 
कणयामण एकरुपतण कणयम गना वणञ्छनीय भएकणले, 
प्रशणसकीय कणयाववधध (धनयधमत गने) ऐन, २०७५ को दफण ३ ले ददएको अधधकणर प्रयोग गरी कर्णाली प्रदेश सरकणर 
(मन्त्रिपररषद्) ले देहणयको कणयाववधध बनणएको छ।  

1. संन्त्िप्त नणम र प्रणरम्भः (१) यस कणयाववधधको नणम “कर्णाली प्रदेश सरकणर मन्त्रिपररषद्कण सदस्यको सन्त्िवणलय 
व्यवस्थणपन सम्बरधी कणयाववधध, २०७९” रहेको छ। 

(२) यो कणयाववधध तरुुरत प्रणरम्भ हनुेछ। 

2. पररभणषणः ववषय वण प्रसङ्गले अको अथा नलणगेमण यस कणयाववधधमण,- 
(क) "ऐन” भन्नणले कर्णाली प्रदेश सरकणरकण मखु्यमरिी तथण मरिीको पणररश्रधमक तथण 

सवुवधणसम्बरधी ऐन, २०७५ सम्झन ुपछा। 

(ख) "धनयमणवली” भन्नणले कर्णाली प्रदेश भ्रमर् खिा धनयमणवली, २०७५ सम्झन ुपछा। 
(ग) "सन्त्िवणलय” भन्नणले मरिणलयमण रहने नीन्त्ि तथण स्वकीय सन्त्िवणलयलणई सम्झन ुपछा। 

(घ) "प्रदेश” भन्नणले कर्णाली प्रदेश सम्झन ुपछा।  

(ङ) "भौधतक सणमणग्री” भन्नणले सन्त्िवणलयकण लणधग आवश्यक कि, टेवलु, कुसी, दरणि, 
र् यणक, फधनािर, पंखण, कम््यूटर, वप्ररटर िस्तण रयूनतम भौधतक सणमणग्री सम्झन ुपछा। 

(ि) "मरिणलय” भन्नणले कर्णाली प्रदेश सरकणरकण मरिणलय सम्झन ु पछा र सो शब्दले 
मखु्यमरिी तथण मन्त्रिपररषद्को कणयणालय समतेलणई िनणउँछ। 

3. सन्त्िवणलयकण लणधग भौधतक सणमणग्रीको व्यवस्थणपन: (१) वणवषाक बिेट तथण कणयाक्रमको पररधधधभि रही 
मरिणलयले रयूनतम भौधतक सणमणग्रीको व्यवस्थणपन गनुापनेछ। 

 (२) भौधतक सणमणग्री प्रयोग गदणा मरिणलयमण उपलब्ध भएसम्म मौज्दणत सणमणग्रीको प्रयोग गनुापनेछ। 

 (३) आवश्यक रयूनतम भौधतक सणमणग्री मरिणलयको न्त्िरसी शणखणबणट मणग गने, प्रणप्त सणमणग्रीको      
उच्ितम सदपुयोग गने, वहफणित गने र सोको अधभलेख रणखी मरिणलयमण प्रधतवेदन गने प्रमखु न्त्िम्मवेणरी 
सन्त्िवणलयको हनुेछ। 

 (४) यस दफण बमोन्त्िमकण सणमणग्री मरिणलयको कणममण बणहेक अरय कणममण प्रयोग गना पणइने छैन। 

  (५) सन्त्िवणलयबणट मणग भएमण उपलब्ध भएसम्म एक वटण मोटरसणइकल सन्त्िवणलय प्रयोिनकण लणधग 
मरिणलयले उपलब्ध गरणउन सक्नेछ। 

तर मखु्यमरिी तथण मन्त्रिपररषद्को कणयणालयमण रणिपिणवित दिधतय शे्रर्ी वण सो सरहकण कमािणरी 
वण पदणधधकणरी रहेको अवस्थणमण उपलब्ध भएसम्म एक वटण िणरपणँग्र ेसवणरीसणधन उपलब्ध गरणउन सवकनेछ। 

     (६) उपदफण (५) बमोन्त्िमकण सवणरी सणधनमण प्रदेश सरकणरकण समणन तहकण कमािणरीले पणउने 
बरणबरको इरधन सवुवधण उपलब्ध गरणउन सवकनेछ।  

     (७) उपदफण (५) बमोन्त्िमको िणरपणँग्र ेसवणरी सणधनकण लणधग िणलकको व्यवस्थण मरिणलयले गनेछ। 

    (८) सन्त्िवणलयलणई प्रणप्त सवणरी सणधन सन्त्िवणलय प्रयोिनकण लणधग बणहेक अरयि प्रयोग गना पणईन े
छैन।  

    (९) यस दफण बमोन्त्िम उपलब्ध गरणइएको सवणरी सणधनको ममात सम्भणरको व्यवस्थण सम्बन्त्रधत 
मरिणलयले गनुा पनेछ। 



 (१०) सन्त्िवणलयको सेवणबणट अलग हुँदण सम्बन्त्रधत सन्त्िवणलयकण कमािणरीले यस दफण बमोन्त्िमकण 
भौधतक सणमणग्री तथण सवणरी सणधन प्रिधलत कणनून बमोन्त्िम सणत ददनधभि बरबझुणरथ गनुापनेछ। 

4. सन्त्िवणलयकण िनशन्त्िको भ्रमर्सम्बरधी व्यवस्थण: (१) मरिीसँग भ्रमर्मण िणन े सन्त्िवणलयकण कमािणरीको 
हकमण सम्बन्त्रधत मरिीले भ्रमर् आदेश स्वीकृत गनुापनेछ।  

 (२) मरिीको भ्रमर् टोलीमण सवणरी िणलक बणहेक धनिी सन्त्िवणलयकण बढीमण दईुिनण कमािणरी 
(सन्त्िवणलयबणट- एक र सरुिणकमीबणट- एक) मणि समणवशे गनुापनेछ। 

तर मखु्यमरिीको भ्रमर्को हकमण थप एक एक िनण सन्त्िवणलयको कमािणरी र सरुिणकमी 
भ्रमर्मण समणवशे हनु सक्नछेन।् 

(३) उपदफण १ बमोन्त्िम भ्रमर्मण गएकोमण हमु्लण, डोल्पण, मगु,ु िमु्लण र कणधलकोटको हकमण  
बढीमण पणँि ददनको र बणँकी न्त्िल्लणको हकमण बढीमण तीन ददनको अवधधको मणि दैधनक भ्रमर् भत्तण भिुणनी 
गररनेछ।सणथै एक मवहनणमण प्रधत कमािणरी पटक-पटक गरी दश ददनभरदण बढीको भ्रमर् भत्तण भिुणनी 
हनुेछैन। 

(४) उपदफण (२) बमोन्त्िम मरिीसँग भ्रमर्मण सलँग्न हनुे सन्त्िवणलयकण कमािणरीको भ्रमर् अवधी 
सम्बन्त्रधत मरिीको भरदण बढी अवधधको भिुणनी हनुे छैन। 

(५) मरिीसँग भ्रमर्मण सलँग्न हनु े धनिी सन्त्िवणलयकण कमािणरीले सन्त्िवणलयलणई मरिणलयले 
उपलब्ध गरणएको सवणरी सणधनको प्रयोग गनुापनेछ।  

 (६) मरिणलयको कणमकणि बणवहरको िेिको भ्रमर्मण िणन ुपरेमण त्यस्तो भ्रमर्को कुनै पधन खिा 
सरकणरी कोषबणट भिुणनी हनु ेछैन। 

5. भ्रमर् खिा भिुणनी सम्बरधी व्यवस्थण: (१) भ्रमर् खिा भिुणनीकण लणधग भ्रमर् ववल पेश गदणा सम्बन्त्रधत 
मरिीबणट मखु्यमरिी समि पेश गरेको भ्रमर् प्रधतवेदनको प्रधतधलपी सवहत सम्बन्त्रधत मरिणलयको आधथाक 
प्रशणसन शणखणमण पेश गनुापनेछ।  

(२) उपदफण (१) बमोन्त्िमको भ्रमर् धबल तथण प्रधतवदेन प्रणप्त भएपधछ सम्बन्त्रधत मरिणलयको 
आधथाक प्रशणसन शणखणले सोही आधथाक बषाधभि भ्रमर् प्रधतवदेन र भ्रमर् ववल सवहत कणगिणत रुि ु गरी 
मखु्यमरिी तथण मन्त्रिपररषद्को कणयणालयमण पेश गनुापनेछ। 

(३) सन्त्िवणलयकण कमािणरीको भ्रमर् खिा भिुणनी सम्बरधी कणया मखु्यमरिी तथण मन्त्रिपररषद्को 
कणयणालयबणट हनुेछ। 

(४) उपदफण (२) बमोन्त्िम पेश भएकण कणगिणत रूि ुगदणा देहणयकण ववषय समणवेश भए नभएको हेरी 
मखु्यमरिी तथण मन्त्रिपररषद्को कणयणालयले भिुणनी गने व्यवस्थण गनुापनेछः- 

(क) भ्रमर् टोलीकण सदस्यहरुको स्वीकृत भ्रमर् आदेश, 
(ख) भ्रमर् प्रधतवदेन, 
(ग) भ्रमर् सम्पन्न भएको पैतीस ददनधभि पेश भएको (सो अवधधभरदण वढलो भए सोको 

प्रमणर्), 
(घ) स्वीकृत भ्रमर् आदेश बमोन्त्िमको अवधध धभिको हवणई वटकट र वोधडाङ्ग पणस 

(बोडाङ्ग पणस संलग्न नभएमण हवणई भणडण भिुणनी नहनुे),  

(ङ) हवणई सेवण रद्द भई यणिण वढलो हनु गएमण सोको प्रमणर्। 



(५) मरिीको टोलीमण संलग्न हनुपुने भरदण बढी संख्यणमण कमािणरीको भ्रमर् आदेश स्वीकृत गना 
हदुैँन। यस्तो भ्रमर् आदेश स्वीकृत गरी आधथाक दणवयत्व सिृनण गरेमण त्यस्तो भ्रमर् आदेश स्वीकृत गने 
व्यन्त्ि स्वयं िवणफदेही हनु ुपनेछ। 

6. धमतव्ययीतणको धसद्दणरत अनसुरर् गनुापने: (१) मरिीले मरिणलयको ववषय ििे बणहेक अरय िेिको कणयाक्रममण 
सहभणधगतण िनणउँदण मखु्यमरिीको स्वीकृधत धलएर वण िणनकणरी ददएर मणि सहभणधगतण िनणउनपुनेछ। यस्तो 
अवस्थणमण भ्रमर् खिा त्यस्तो कणयाक्रमको आयोिकबणट ब्यहोनुा पनेछ। 

(२) मरिीको सन्त्िवणलयको भ्रमर् तथण अरय खिा र दणवयत्व सम्बरधी प्रधतवदेनको संन्त्िप्त वववरर् 
सूिनणको हकसम्बरधी ऐन र धनयमणवली बमोन्त्िम स्वत: प्रकणशनकण ववषयवस्तमुण समणवेश गरी मखु्यमरिी तथण 
मन्त्रिपररषद्को कणयणालयले सणवािधनक गने व्यवस्थण धमलणउन ुपनेछ। 

(३) मरिीको भ्रमर्कण क्रममण अरय न्त्िल्लणमण रणत धबतणउन ु पने भएमण सरुन्त्ित र मयणाददत 
स्थणनमण बणस बस्नपुनेछ। यसकण लणधग उपलब्ध भएसम्म सरकणरी वण सणवािधनक अधतधथगहृ वण सरुन्त्ित 
होमस्टेको प्रयोगलणई प्रणथधमकतण ददनपुनेछ। 

7. सरुिणकमीकण सम्बरधमण हनु ेब्यवस्थण: मरिीको सरुिणमण खवटने धनिी सरुिणकमीको भ्रमर् आदेश स्वीकृधत र 
भ्रमर् खिा दफण ४ र दफण ५ मण उल्लेख भएअनसुणर हनुेछ। मरिीको स्वीकृत कणयाक्रमको समयणवधध 
वणहेकको अवधधमण कुनैपधन आधथाक दणवयत्व सिृनण गना पणइने छैन। 

8. दोहोरो सधुबधण धलन नहनुेः सन्त्िवणलयकण कमािणरीले भ्रमर्को दणवयत्व अरय सरकणरी धनकणय वण कणयाक्रमबणट 
समेत ब्यहोने गरी दोहोरो सवुवधण धलन हदैुन। 

9. भ्रमर् खिा भिुणनी नगररनेः यो कणयाववधधमण उन्त्ल्लन्त्खत प्रकृयण परुण नगरी दणवी गररएकण सवुवधण वण गररएकण 
भ्रमर् र सो भ्रमर् वणपतको खिा भिुणनी गररने छैन। 

10. धनयमणवली बमोन्त्िम हनुे: यस कणयाववधध बमोन्त्िमकण दैधनक भ्रमर् खिा सम्बरधी अरय व्यवस्थण धनयमणवली 
बमोन्त्िम हनुेछ। 


