www.lawcommission.gov.np

आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समममि (गठन) आिे श, २०७७
राजपत्रमा प्रकाशशि मममि
२०७८/०२/१७
विकास समममि ऐन, २०१३ को िफा ३ ले दिएको अमिकार प्रयोग गरी नेपाल
सरकारले िे हायको आिे श जारी गरे को छ ।
1.

संशिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस आिे शको नाम "आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास
समममि (गठन) आिे श, २०७७" रहे को छ ।
(२) यो आिे श िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

2.

पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथथ नलागेमा यस आिे शमा,(क) “अध्यि” भन्नाले समममिको अध्यि सम्झनु पछथ।
(ख)

“कायथकारी मनिे शक” भन्नाले िफा ९ बमोशजम मनयुक्त कायथकारी
मनिे शक सम्झनु पछथ ।

(ग)

“िोवकएको” िा “िोवकए बमोशजम” भन्नाले यस आिे श अन्िगथि बनेको
मनयममा िोवकएको िा िोवकए बमोशजम सम्झनु पछथ ।

(घ)

“आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल” भन्नाले िफा ३ को उपिफा (१)
बमोशजमको िेत्र सम्झनु पछथ।

(ङ)

“मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, सं स्कृमि, पयथटन िथा नागररक
उड्डयन मन्त्रालय सम्झनु पछथ।

(च)

“सिस्य” भन्नाले समममिको सिस्य सम्झनु पछथ र सो शब्िले अध्यि
र समममिको सिस्य–सशचिलाई समेि जनाउँछ।

(छ) “समममि”

भन्नाले

िफा

३

बमोशजम

जन्मस्थल विकास समममि सम्झनु पछथ।

गदठि

आदिकवि

भानुभक्त
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3.

आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल विकास समममिको गठन : (१) िनहुँ शजल्लाको भानु
नगरपामलकाको िडा नं. २, ३, ४, ५ र ६ अन्िगथिको िे हायको चार वकल्लामभत्र
अिशस्थि आदिकवि भानुभक्त आचायथको जन्मस्थलको सं रिण िथा सं िर्द्थन गरी सो
िेत्रलाई नेपाली भाषा र सावहत्यको विशशष्ट केन्रको रूपमा विकास गनथ आदिकवि
भानुभक्त जन्मस्थल विकास समममि नामको एउटा समममि गठन हुनेछाः(क) पूि-थ मस्याथङ्गिी निी,
(ख) पशिम-पल्याङ्ग खोला,
(ग)

उत्तर -फाउँिी खोला,

(घ)

िशिण-िरभन््याङ्ग डाँडा ।

(२) उपिफा (१) बमोशजमको समममिमा िे हाय बमोशजमका सिस्यहरू रहनेछन्:(क)

मान्यिा प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नािक िह उत्त्णथ
गरे को व्यशक्तमध्येबाट नेपाल सरकारले मनयुक्त गरे को

- अध्यि

व्यशक्त
(ख)

प्रमुख, भानु नगरपामलका, िनहुँ

- सिस्य

(ग)

अमिकृिस्िरको प्रमिमनमि, शजल्ला प्रशासन कायाथलय,

- सिस्य

िनहुँ
(घ)

आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थलको सं रिण र सं िर्द्थन
िथा

नेपाली

भाषा

र

सावहत्यको

िेत्रमा

विशशष्ट

योगिान पुर्याएका व्यशक्तमध्येबाट मन्त्रालयले मनयुक्त
गरे को कम्ि्मा एक जना मवहला सवहि िुई जना
(ङ)

कायथकारी मनिे शक

- सिस्य
-सिस्य-सशचि
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(३) अध्यि र उपिफा (२) को खण्ड (घ) बमोशजम मनयुक्त सिस्यको पिािमि
चार िषथको हुनेछ र मनजलाई पुनाः मनयुशक्त गनथ सवकनेछ ।
(४)

उपिफा

(३)

मा

जुनसुकै

कुरा

लेशखएको

भए

िापमन

कायथसम्पािन

सन्िोषजनक नभएमा िा इमान्िारीपूिक
थ पिीय िावयत्ि पालना नगरे मा िा गनथ नसक्ने
भएमा मन्त्रालयले अध्यि िा त्यस्िो सिस्यलाई जुनसुकै बखि पिबाट हटाउन
सक्नेछ।
(५) उपिफा (४) बमोशजम अध्यि िा सिस्यलाई पिबाट हटाउनु अशघ मनजलाई
आफ्नो सफाई पेश गने मनामसब मौका दिनु पनेछ।
4.

सिस्यको योग्यिा : िे हाय बमोशजमको योग्यिा पुगेको व्यशक्त अध्यि िा िफा ३ को
उपिफा (२) को खण्ड (घ) बमोशजमको सिस्य पिमा मनयुशक्त हुन योग्य मामननेछ :–
(क) नेपाली नागररक,
(ख) पच्च्स िषथ उमेर पूरा भएको,
(ग)

5.

प्रचमलि कानून बमोशजम अयोग्य नभएको।

सिस्यको अयोग्यिा : िे हायको व्यशक्त अध्यि िा िफा ३ को उपिफा (२) को खण्ड
(घ) बमोशजमको सिस्य पिमा मनयुशक्त हुन िा त्यस्िो पिमा बहाल रहन योग्य हुने

छै न :–

(क) िफा ४ बमोशजमको योग्यिा नभएको,
ु को स्थाय् आिास्य अनुममि प्राप्त गरे को,
(ख) कुनै वििे श् मुलक
स्पष्ट्करण : यस खण्डको प्रयोजनको लामग "स्थाय् आिास्य
ु ले कुनै शिथ िोकी िा निोकी सो
अनुममि" भन्नाले वििे श् मुलक
ु मा स्थाय् रुपले बसोबास गनथ पाउने गरी नेपाली नागररकलाई
मुलक
उपलब्ि गराएको डाइभरमसटी इममग्रेन्ट मभसा (मड.मभ.), परमानेन्ट
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रे शजडेन्ट मभसा (वप.आर.) िा ग्र्न काडथ सम्झनु पछथ र सो शब्िले
नेपाली नागररकलाई वििे शमा स्थाय् रुपमा बसोबास गनथ दिइएको
जुनसुकै नामको स्थाय् आिास्य अनुममिलाई समेि जनाउँछ ।
(ग)

भ्रष्टाचार, जबरजस्ि् करण्, मानि बेचविखन िथा ओसार पसार, लागू
औषि मबक्री वििरण िथा ओसार पसार, सम्पशत्त शुर्द््करण, िन्यजन्िुको
ओसार पसार¸ सङ्गदठि अपराि¸ राहिान् िुरुपयोग, अपहरण सम्बन्ि्
कसूर िा नैमिक पिन िे शखने अन्य फौजिारी कसूरमा अिालिबाट सजाय
पाएको,

6.

(घ)

प्रचमलि कानून बमोशजम कालो सूच्मा रहे को,

(ङ)

िामासाहीमा परे को।

पि ररक्त हुने अिस्था : िे हायको अिस्थामा अध्यि िा िफा ३ को उपिफा (२) को
खण्ड (घ) बमोशजमको सिस्यको पि ररक्त हुनेछ :–
(क) आफ्नो पिबाट राज्नामा दिएमा,
(ख) िफा ३ को उपिफा (३) बमोशजमको पिािमि पूरा भएमा,

7.

(ग)

िफा ३ को उपिफा (४) बमोशजम पिबाट हटाइएमा,

(घ)

िफा ५ बमोशजम अयोग्य भएमा¸

(ङ)

मृत्यु भएमा ।

समममिको काम, किथव्य र अमिकार : समममिको काम, किथव्य र अमिकार िे हाय बमोशजम
हुनेछाः–
(क) आदिकवि

भानुभक्त

जन्मस्थलको

विकास

सम्बन्ि्

कायथक्रम स्ि्कृि गरी कायाथन्ियन गने, गराउने,

योजना

िथा
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(ख) समममिको िावषथक बजेट स्ि्कृि गने,
(ग)

ँ
आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थलमा रहे का आदिकवि भानुभक्त आचायथसग
प्रत्यि िा अप्रत्यि रूपमा सम्बशन्िि रहे का प्राच्न साँस्कृमिक,
ऐमिहामसक िथा पुरािाशत्िक महत्त्िका स्थलको सं रिण, सं िर्द्थन र
पुनमनथमाथण गने,

(घ)

आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थलमा रहे को भानु पुस्िकालयलाई नेपाली
भाषा र सावहत्यको केन्रको रूपमा विकास गने ,

(ङ)

आदिकवि भानुभक्त आचायथका समकालीन सावहत्यकारको हस्िमलशखि
पाण्डुमलप् िथा प्रकाशशि सामग्र् र आदिकवि भानुभक्त आचायथसँग
सम्बशन्िि कृमि िथा सामग्र्को खोज, अनुसन्िान, सङ्कलन, सं रिण र
प्रिर्द्थन गने,

(च)

आदिकवि भानुभक्त आचायथद्वारा रशचि ग्रन्थहरुलाई अन्य भाषामा
अनुिाि गरी प्रकाशन गने ,

(छ) आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थलमा समय समयमा भावषक, सावहशत्यक,
शैशिक िथा साँस्कृमिक महत्िका सभा, सम्मेलन, गोष्ठ् िा प्रिशथन्को
आयोजना गने,
(ज) सावहत्य प्रिर्द्थनको लामग सावहत्य सं स्थाहरुसँग सम्पकथ र सहकायथ गने,
(झ) आदिकवि

भानुभक्त

जन्मस्थलसँग

सम्बशन्िि

सरकारी

िथा

गैर

सरकारी सं स्थाब्च आिश्यक समन्िय गराउने,
(ञ) समममिको लामग आिश्यक पने स्रोि जुटाउने,
(ट)

यस आिे श बमोशजम समममिको उद्देश्य पूमिथको लामग अन्य काम गने ,
गराउने ।
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8.

समममिको बैठक सम्बन्ि् कायथविमि : (१) समममिको बैठक प्रत्येक ि्न मवहनामा
कम्ि्मा एक पटक आिश्यकिा अनुसार बस्नेछ।
(२) समममिको बैठक अध्यिले िोकेको मममि, समय र स्थानमा बस्नेछ।
(३) समममिको सिस्य-सशचिले अध्यिको मनिे शन बमोशजम बैठकको कायथसूच्
सवहि बैठक बस्ने सूचना बैठक बस्नुभन्िा कम्ि्मा अठ्चालीस घण्टा अगािै सबै
सिस्यलाई दिनु पनेछ।
(४) समममिको बैठकको अध्यििा अध्यिले गनेछ र मनजको अनुपशस्थमिमा
उपशस्थि सिस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सिस्यले गनेछ ।
(५) समममिको कुल सिस्य सङ्ख्याको पचास प्रमिशिभन्िा बढी सिस्यहरु
उपशस्थि भएमा समममिको बैठकको लामग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मामननेछ ।
(६) समममिको बैठकमा बहुमिको राय मान्य हुनेछ र मि बराबर भएमा अध्यििा
गने व्यशक्तले मनणाथयक मि दिनेछ ।
(७) समममिले आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थल रहे को मनिाथचन िेत्रबाट प्रमिमनमित्ि
गने प्रमिमनमिसभा सिस्य िथा प्रिे शसभा सिस्य र आिश्यकिा अनुसार अन्य कुनै
विशेषज्ञ िा विज्ञ व्यशक्तलाई समममिको बैठकमा आमन्त्रण गनथ सक्नेछ ।
(८) समममिको बैठकको मनणथय समममिको अध्यि र सिस्य-सशचिले प्रमाशणि
गनेछन्।
(९) सिस्यले समममिको बैठकमा भाग मलए बापि नेपाल सरकारले िोके बमोशजम
बैठक भत्ता िथा सुवििा पाउनेछन् ।
(१०) समममिको बैठक सम्बन्ि् अन्य कायथविमि समममि आफैँले मनिाथरण गरे
बमोशजम हुनेछ।
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9.

कायथकारी मनिे शक : (१)

समममिको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गनथ एक जना

कायथकारी मनिे शक रहनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले िे हाय बमोशजमको योग्यिा पुगेको नेपाली नागररकलाई
कायथकारी मनिे शकमा मनयुक्त गनेछाः(क) पैंि्स िषथ उमेर पूरा भएको,
(ख) मान्यिा प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नािक िह उत्त्णथ गरे को र इमिहास,
कला, सं स्कृमि, नेपाली भाषा र सावहत्य, सङ्खग्रहालय िा पुराित्त्ि
सम्बन्ि् विषयमा कम्ि्मा पाँच िषथको अनुभि हामसल गरे को,
(ग)

प्रचमलि कानून बमोशजम अयोग्य नभएको।

(३) उपिफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए िापमन िफा ५ को खण्ड (ख),
(ग), (घ) िा (ङ) बमोशजम अयोग्य भएको व्यशक्त कायथकारी मनिे शक पिमा मनयुक्त हुन
िा सो पिमा बहाल रहन योग्य हुने छै न।
(४) कायथकारी मनिे शकको पिािमि चार िषथको हुनेछ र मनजको पुनाः मनयुशक्त हुन
सक्नेछ।
(५) उपिफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए िापमन िे हायको अिस्थामा नेपाल
सरकारले कायथकारी मनिे शकलाई मनजको पिािमि समाप्त नहुँिै पिबाट हटाउन सक्नेछाः(क) कायथसम्पािनस्िर सन्िोषजनक नभएमा,
(ख) इमानिारीपूिक
थ पिीय शजम्मेिारी पूरा नगरे मा,
(ग)

समममिको वहि विपरीि िा समममिलाई हामन नोक्सान् हुने कुनै काम
कारबाही गरे मा,

(घ)

पि अनुसारको आचरण नगरे मा िा खराब आचरण िे शखएमा,

(ङ)

कायथिमिाको अभाि िे शखएमा।
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(६) उपिफा (५) बमोशजम कायथकारी मनिे शकलाई पिबाट हटाउनु अशघ सफाई
पेश गने मनामसब मौका दिनु पनेछ।
(७) िे हायको अिस्थामा कायथकारी मनिे शकको पि ररक्त हुनेछाः(क) अध्यि समि मलशखि राज्नामा दिएमा,
(ख) उपिफा (४) बमोशजम पिािमि पूरा भएमा,
(ग)

साठी िषथ उमेर पूरा भएमा,

(घ)

उपिफा (३) बमोशजम अयोग्य भएमा,

(ङ)

उपिफा (५) बमोशजम पिबाट हटाइएमा,

(च)

मृत्यु भएमा ।

(८) कायथकारी मनिे शकको पाररश्रममक, सेिाको शिथ िथा अन्य सुवििा नेपाल
सरकारको अथथ मन्त्रालयको सहममि मलई मन्त्रालयले िोके बमोशजम हुनेछ ।
(९) यस िफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए िापमन उपिफा (२) बमोशजम
कायथकारी मनिे शक मनयुशक्त नभएसम्मको लामग नेपाल सरकारले कम्ि्मा राजपत्रावङ्कि
दद्वि्य श्रे ण् िा सो सरहको अमिकृिलाई कायथकारी मनिे शकको रुपमा काम गने गरी
खटाउन सक्नेछ ।
10. कायथकारी मनिे शकको काम, किथव्य

र अमिकार : कायथकारी मनिे शकको काम, किथव्य र

अमिकार िे हाय बमोशजम हुनेछाः(क) समममिको योजना, िावषथक कायथक्रम िथा बजेट ियार गरी समममि
समि पेश गने‚
(ख) आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थलको विकास, सं रिण र सं िर्द्थनका लामग
योजना िजुम
थ ा गरी समममि समि पेश गने र समममिबाट स्ि्कृि भए
बमोशजम कायाथन्ियन गने, गराउने‚
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(ग) समममिको चल अचल सम्पमिको सं रिण गने, गराउने र सोको
अमभलेख अद्यािमिक गरी राख्ने,
(घ)

समममिको बैठकबाट भएका मनणथय कायाथन्ियन गने, गराउने

(ङ)

समममिको प्रशासमनक िथा आमथथक काम कारबाहीको मनयन्त्रण िथा
अनुगमन गने,

(च)

समममिको आन्िररक िथा अशन्िम ले खा परीिण गने‚ गराउने‚

(छ) समममिबाट सञ्चामलि योजना िथा कायथक्रमको मनरीिण, अनुगमन िथा
मूल्याङ्कन गने, गराउने,
(ज) समममिको िावषथक प्रगमि वििरण ियार गरी समममि समि पेश गने,
(झ) िोवकए बमोशजमका अन्य काम गने, गराउने।
11.

कायथसम्पािन करार गनुप
थ ने : (१) कायथकारी मनिे शकले आफू मनयुशक्त भएको मममिले ि्स
दिन मभत्र अध्यि समि कायथसम्पािन करार गनुथ पनेछ।
(२) उपिफा (१) बमोशजमको कायथसम्पािन करारमा िे हायका विषय उल्ले ख गनुथ
पनेछाः(क) कायथकारी मनिे शकले गनुप
थ ने कायथको वििरण,
(ख) आदिकवि भानुभक्त जन्मस्थलको विकासका लामग कायाथन्ियन गररने
योजना, रणन्मि र कायथक्रम िथा त्यसको कायाथन्ियन कायथिामलका,
(ग)

खण्ड (क) िा (ख) बमोशजम मनजले कायथसम्पािन गिाथ िे शखने िा
प्राप्त हुने अपेशिि प्रमिफल िा उपलशब्िको वििरण,

(घ)

खण्ड (ग) बमोशजमको प्रमिफल िा उपलशब्ि मापन गनथ सवकने
सूचक र त्यसको मूल्याङ्कनको सं यन्त्र,

(ङ)

कायथकारी मनिे शकको कायथसम्पािनसँग सम्बशन्िि अन्य आिश्यक
कुरा।
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(३) उपिफा (१) बमोशजमको कायथसम्पािन करार बमोशजम कायथसम्पािन भए
नभएको विषयमा मन्त्रालयले अनुगमन गनेछ।
(४)

उपिफा

(३)

बमोशजम

मूल्याङ्कन

गिाथ

कायथसम्पािनको

स्िर

साठी

प्रमिशिभन्िा कम भएमा िफा ९ को उपिफा (५) को खण्ड (ङ) को प्रयोजनको लामग
मनजको कायथिमिाको अभाि भएको मामननेछ ।
12.

मानि स्रोि व्यिस्थापन : (१) समममिको कायथसम्पािनको लामग समममिमा आिश्यक
सङ्ख्यामा कमथचारी रहनेछन्।
(२) उपिफा (१) बमोशजम समममिमा रहने कमथचारीको पि, सङ्ख्या िथा समममिको
सङ्गठन सं रचना मन्त्रालयको सहममि मलई समममिले मनिाथरण गरे बमोशजम हुनेछ।
िर नयाँ िरबन्िी मसजथना गिाथ िा थप आमथथक िावयत्ि मसजथना हुने गरी िरबन्िी
हेरफेर गिाथ नेपाल सरकारको अथथ मन्त्रालयको सहममि मलनु पनेछ ।
(३) उपिफा (२) बमोशजम स्ि्कृि सङ्गठन सं रचना अनुसारको पिमा िोवकए
बमोशजम पिपूमिथ हुनेछ।
(४) समममिका कमथचारीको पाररश्रममक, सेिाको शिथ िथा सुवििा नेपाल सरकारको
अथथ मन्त्रालयको सहममिमा मन्त्रालयले िोके बमोशजम हुनेछ ।
(५) समममिमा यस आिे श बमोशजम कमथचारी पिपूमिथ नभएसम्म समममिको कायथ
सञ्चालन गनथ आिश्यक कमथचारी मन्त्रालयले उपलब्ि गराउनेछ ।
(६) उपिफा (५) बमोशजम मन्त्रालयले कमथचारी उपलब्ि गराउन नसकेमा
समममिले मन्त्रालयको स्ि्कृमि मलई एक पटकमा छ मवहनामा नबढ्ने गरी ररक्त पिमा
प्रमिस्पिाथको आिारमा करारमा कमथचारी मनयुक्त गनथ सक्नेछ ।
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13.

समममिको कोष : (१) समममिको एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा िे हायको रकम
रहनेछाः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) स्ििे श् व्यशक्त, सङ्घ, सं स्था िा मनकायबाट प्राप्त सहयोग रकम,
(ग) वििे श् सङ्घ, सं स्था िा मनकायबाट प्राप्त रकम,
(घ) समममिले उपलब्ि गराएको कुनै सेिा बापि प्राप्त हुन आएको रकम,
(ङ) प्रिे श सरकार िा स्थान्य िहबाट प्राप्त रकम,
(च) अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम ।
(२) उपिफा (१) को खण्ड (ग) बमोशजमको रकम प्राप्त गनुथ अशघ समममिले नेपाल
सरकारको अथथ मन्त्रालयको स्ि्कृमि मलनु पनेछ ।
(३) समममिको कोषमा रहने रकम समममिले िोकेको बैङ्क िथा वित्त्य सं स्था
सम्बन्ि् प्रचमलि कानून बमोशजमको "क" िगथको इजाजिपत्र प्राप्त कुनै िाशण्य बैङ्कमा
खािा खोली समममिको नाममा जम्मा गररनेछ ।
(४) समममिको नामबाट गररने सबै खचथ उपिफा (१) बमोशजमको कोषबाट
व्यहोररनेछ ।
ु
(५) समममिको कोषको सञ्चालन कायथकारी मनिे शक र ले खा प्रमुखको सं यक्त
िस्िखिबाट हुनेछ ।
(६) समममिको कोष सञ्चालन सम्बन्ि् अन्य व्यिस्था िोवकए बमोशजम हुनेछ ।

14. लेखा र लेखा परीिण : (१) समममिको आय–व्ययको ले खा नेपाल सरकारले अपनाएको

लेखा प्रणाली अनुरुपको ढाँचामा राख्नु पनेछ ।
(२) समममिले नेपाल सरकारले अपनाए बमोशजमको आन्िररक मनयन्त्रण प्रणाली
कायम गनुथ पनेछ।

www.lawcommission.gov.np
(३) समममिको अशन्िम ले खा परीिण महाले खा परीिक िा मनजले िोकेको ले खा
परीिकबाट हुनेछ।
(४) मन्त्रालयले समममिको आय–व्ययको ले खा, ित्सम्बन्ि् कागजाि र नगिी िा
शजन्स्को वििरण जुनसुकै बखि जाँच्न िा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।
15. उपसमममि िा कायथटोली गठन गनथ सक्ने : (१) समममिले यो आिे श िा यस आिे श

अन्िगथि बनेको मनयम बमोशजम आफूले गनुथ पने कामको लामग आिश्यकिा अनुसार
उपसमममि िा कायथटोली गठन गनथ सक्नेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोशजम गठन हुने उपसमममि िा कायथ टोलीको काम, किथव्य र
अमिकार िथा कायथविमि समममिले िोके बमोशजम हुनेछ ।
16.

समममिको कायाथलय : समममिको मु्य कायाथलय िनहुँ शजल्लाको भानु नगरपामलकामा
रहनेछ र आिश्यकिा अनुसार अन्य स्थानमा पमन सम्पकथ कायाथलय स्थापना गनथ
सवकनेछ।

17. अमिकार प्रत्यायोजन : (१) समममिले आफूलाई प्राप्त अमिकारमध्ये केही अमिकार

आिश्यकिा अनुसार अध्यि, सिस्य, कायथकारी मनिे शक, िफा १५ बमोशजम गठन हुने
उपसमममि िा कायथटोली िा समममिको कुनै अमिकृिस्िरको कमथचारीलाई प्रत्यायोजन गनथ
सक्नेछ ।
(२) कायथकारी मनिे शकले आफूलाई प्राप्त अमिकारमध्ये केही अमिकार समममिका
अमिकृिस्िरका कुनै कमथचारीलाई प्रत्यायोजन गनथ सक्नेछ।
18. प्रमििेिन पेश गनुप
थ ने : (१) समममिले प्रत्येक आमथथक िषथ समाप्त भएको मममिले ि्न

मवहनामभत्र आफूले सम्पािन गरे को कामको प्रमििेिन मन्त्रालय समि पेश गनुथ पनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोशजमको प्रमििेिनमा िे हायको वििरण उल्ले ख गनुथ पनेछ:-
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(क) समममिबाट एक आमथथक िषथमभत्र सम्पािन भएका कामको सं शिप्त
वििरण,
(ख) न्मि, योजना र कायथक्रमको कायाथन्ियनको शस्थमि र उपलशब्ि,
(ग) आम्िान् र खचथ,
(घ) ले खापरीिकको प्रमििेिनमा उशल्लशखि सं शिप्त व्यहोरा,
(ङ) काम कारबाही गिाथ िे शखएका मु्य मु्य समस्या िथा त्यस्िा समस्या
समािानका लामग गररएका प्रयास,
(च) आगाम् योजना िथा कायथक्रम,
(छ) िोवकए बमोशजमको अन्य वििरण।
(३) उपिफा (१) बमोशजमको प्रमििेिन मन्त्रालय िा मन्त्रालयको मनिे शन
बमोशजम समममिले सािथजमनक गनुथ पनेछ।
ँ सम्पकथ : समममिले नेपाल सरकारसँग सम्पकथ रा्िा मन्त्रालय माफथि
19. नेपाल सरकारसग
राख्नु पनेछ।
20. मनिे शन दिन सक्ने : नेपाल सरकारले समममिलाई आिश्यक मनिे शन दिन सक्नेछ र

त्यस्िो मनिे शनको पालना गनुथ समममिको किथव्य हुनछ
े ।
21. मनयम बनाउने अमिकार : (१) यो आिे श कायाथन्ियन गनथ समममिले आिश्यक मनयम

बनाउन सक्नेछ।
(२) उपिफा (१) बमोशजम समममिले बनाएको मनयम नेपाल सरकारबाट स्ि्कृि
भएपमछ लागू हुनेछ ।
(३) उपिफा (१) बमोशजम मनयम बनाउँिा नेपाल सरकारलाई थप आमथथक
िावयत्ि पने विषयमा नेपाल सरकारको अथथ मन्त्रालयको पूि थ स्ि्कृमि मलनु पनेछ।

