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केचना-कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समिमि (गठन) आदे श, २०७७
राजपत्रिा प्रकाशशि मिमि
२०७८/०२/१७
विकास समिमि ऐन‚२०१३ को दफा ३ ले ददएको अमिकार प्रर्ोग गरी नेपाल सरकारले
दे हार्को आदे श जारी गरे को छ।
1.

संशिप्त नाि र प्रारम्भ: (१) र्स आदे शको नाि “केचना-कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समिमि
(गठन) आदे श, २०७७” रहेको छ।
(२) र्ो आदे श िुरून्ि प्रारम्भ हुनेछ।

2.

पररभाषा : विषर् िा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेिा र्स आदे शिा‚(क) “अध्र्ि” भन्नाले समिमिको अध्र्ि सम्झनु पछय।
(ख) “कार्यकारी मनदे शक” भन्नाले दफा ९ बिोशजिको कार्यकारी मनदे शक
सम्झनु पछय।
(ग) “िोवकएको” िा “िोवकए बिोशजि” भन्नाले र्स आदे श अन्िगयि बनेको
मनर्ििा िोवकएको िा िोवकए बिोशजि सम्झनु पछय ।
(घ) “पर्यटन िेत्र” भन्नाले केचना दे शख कञ्चनजङ्घा वहिालसम्ि पने झापा,
ु शजल्लामभत्रका पर्यटकीर् िेत्र िध्र्े दफा ७
इलाि, पााँचर्र र िाप्ले जङ
को खण्ड (क) बिोशजि समिमिले िोकेका पर्यटन िेत्र सम्झनु पछय।
(ङ) “िन्त्रालर्” भन्नाले नेपाल सरकारको सं स्कृमि, पर्यटन िर्ा नागररक
उड्डर्न िन्त्रालर् सम्झनु पछय।
(च) “सदस्र्” भन्नाले समिमिको सदस्र् सम्झनु पछय र सो शब्दले अध्र्ि र
समिमिको सदस्र्-सशचिलाई सिेि जनाउाँछ।
(छ) “समिमि” भन्नाले दफा ३ बिोशजि गदठि केचना-कञ्चनजङ्घा पर्यटन
विकास समिमि सम्झनु पछय।

3.

समिमिको गठन : (१) पर्यटन िेत्रको विकास, सं रिण िर्ा सं िर्द्यन गनय केचना-कञ्चनजङ्घा
पर्यटन विकास समिमि नािको एक समिमि गठन हुनेछ।
(२)

उपदफा (१) बिोशजिको समिमििा दे हार् बिोशजिका सदस्र्हरू

रहनेछन्:1
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(क)

पर्यटन विकासिा र्ोगदान पुर्र्ाएको व्र्शििध्र्ेबाट
-अध्र्ि

नेपाल सरकारले मनर्ुि गरे को व्र्शि
(ख)

पर्यटन िेत्रका शजल्ला सिन्िर् समिमिका प्रिुख,
नगर कार्यपामलकाका प्रिुख र गाउाँ कार्यपामलकाका
अध्र्िको प्रमिमनमित्ि हुने गरी झापा, इलाि, पााँचर्र
ु
र िाप्लेजङ
शजल्लाका एक एक जनाको दरले
-सदस्र्

िन्त्रालर्ले िोकेका चार जना
(ग)

ु शजल्लाका शजल्ला
झापा, इलाि, पााँचर्र र िाप्ले जङ
उद्योग

िाशणज्र्

सङ्घ

िर्ा

पर्यटन

व्र्िसार्ीको

प्रमिमनमित्ि हुने गरी कम्िीिा दुईजना िवहला सवहि

(घ)

िन्त्रालर्ले मनर्ुि गरे का पााँचजना

-सदस्र्

कार्यकारी मनदे शक

-सदस्र्-सशचि

(३) अध्र्ि र उपदफा (२) को खण्ड (ग) बिोशजि मनर्ुि भएका सदस्र्को
पदािमि चार िषयको हुनेछ।
(४) उपदफा (३) िा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए िापमन अध्र्ि िा उपदफा
(२) को खण्ड (ग) बिोशजि मनर्ुि भएका सदस्र्को कार्यसम्पादन सन्िोषजनक नभएिा
िा

इिान्दारीपूिक
य

पदीर्

दावर्त्ि

पालना

नगरे िा

अध्र्िलाइय

नेपाल

सरकार,

िशन्त्रपररषद्ले र उपदफा (२) को खण्ड (ग) बिोशजि मनर्ुि भएका सदस्र्लाइय
िन्त्रालर्ले जुनसुकै बखि पदबाट हटाउन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बिोशजि अध्र्ि िा सदस्र्लाई पदबाट हटाउनु अशघ
मनजलाई आफ्नो सफाई पेश गने िनामसब िौका ददनु पनेछ।
(६) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बिोशजि िोवकएका सदस्र्को पदािमि दुई
िषयको हुनेछ ।
4.

सदस्र्को र्ोग्र्िा : दे हार् बिोशजिको र्ोग्र्िा पुगेको व्र्शि अध्र्ि िा दफा ३ को
उपदफा (२) को खण्ड (ग) बिोशजिको सदस्र् पदको लामग र्ोग्र् िामननेछ:(क) नेपाली नागररक,
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(ख) पच्चीस िषय उिेर पूरा भएको,
(ग)

5.

प्रचमलि कानून बिोशजि अर्ोग्र् नभएको।

सदस्र्को अर्ोग्र्िा : दे हार्को व्र्शि अध्र्ि िा दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड
(ग) बिोशजिको सदस्र् पदिा मनर्ुशि हुन िा त्र्स्िो पदिा बहाल रहन र्ोग्र् हुने छै न :(क) दफा ४ बिोशजिको र्ोग्र्िा नभएको,
ु को स्र्ार्ी आिासीर् अनुिमि प्राप्त गरे को,
(ख) कुनै विदे शी िुलक
स्पष्टीकरण : र्स खण्डको प्रर्ोजनको लामग "स्र्ार्ी आिासीर्
ु ले कुनै शिय िोकी िा निोकी सो
अनुिमि" भन्नाले विदे शी िुलक
ु िा
िुलक

स्र्ार्ी

रुपले

बसोबास

गनय

पाउने

गरी नेपाली

नागररकलाई उपलब्ि गराएको डाइभरमसटी इमिग्रेन्ट मभसा
(मड.मभ.), परिानेन्ट रे शजडे न्ट मभसा (वप.आर.) िा ग्रीन काडय
सम्झनु पछय र सो शब्दले नेपाली नागररकलाई विदे शिा स्र्ार्ी
रुपिा बसोबास गनय ददइएको जुनसुकै नािको स्र्ार्ी आिासीर्
अनुिमिलाई सिेि जनाउाँछ।
(ग)

भ्रष्टाचार, जबरजस्िी करणी, िानि बेचविखन िर्ा ओसार पसार,
लागू औषि मबक्री वििरण िर्ा ओसार पसार, सम्पशि शुर्द्ीकरण,
िन्र्जन्िुको ओसार पसार¸ सङ्गदठि अपराि¸ राहदानी दुरुपर्ोग,
अपहरण सम्बन्िी कसूर िा नैमिक पिन दे शखने अन्र् फौजदारी
कसूरिा अदालिबाट सजार् पाएको,

6.

(घ)

प्रचमलि कानून बिोशजि कालो सूचीिा रहे को,

(ङ)

दािासाहीिा परे को।

पद ररि हुने अिस्र्ा : दे हार्को अिस्र्ािा अध्र्ि िा दफा ३ को उपदफा (२) को
खण्ड (ग) बिोशजिको सदस्र्को पद ररि हुनेछ:(क) आफ्नो पदबाट राजीनािा ददएिा,
(ख) दफा ३ को उपदफा (३) बिोशजि पदािमि पूरा भएिा,
3
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7.

(ग)

दफा ३ को उपदफा (४) बिोशजि पदबाट हटाइएिा,

(घ)

दफा ५ बिोशजि अर्ोग्र् भएिा¸

(ङ)

िृत्र्ु भएिा।

समिमिको काि, कियव्र् र अमिकार : समिमिको काि, कियव्र् र अमिकार दे हार्
बिोशजि हुनेछ:–
(क) केचना दे शख कञ्चनजङ्घा वहिालसम्ि पने झापा, इलाि, पााँचर्र र
ु शजल्ला मभत्रका पर्यटन िेत्र िध्र्े समिमिले विकास, सं रिण
िाप्लेजङ
िर्ा सं िर्द्यन गने पर्यटन िेत्र िोक्ने,
(ख) पर्यटन िेत्रको बारे िा अध्र्र्न िर्ा अनुसन्िान गने, गराउने,
(ग) पर्यटन िेत्रको विकास, सं रिण, सं िर्द्यन र व्र्िस्र्ापनका लामग
दीघयकालीन

र

अल्पकालीन

नीमि

िर्ा

कार्यक्रि

िजुि
य ा

गरी

कार्ायन्िर्न गने, गराउने‚
(घ) पर्यटन िेत्रको सञ्चालनका लामग स्रोि व्र्िस्र्ापनको ददगो उपार्
अिलम्बन गरी कार्ायन्िर्न गने‚ गराउने,
(ङ) पर्यटन िेत्रको सं रिण र उपर्ोगका सम्बन्ििा नेपाल सरकारलाई
आिश्र्क सल्लाह र सुझाि ददने‚
(च) पर्यटन िेत्रको विकास िर्ा विस्िारको लामग प्रदे श सरकार िर्ा
स्र्ानीर् िहसाँग सहकार्य गने,
(छ) समिमिको िावषयक कार्यक्रि िर्ा बजेट स्िीकृि गने ‚
(ज) पर्यटन िेत्रको व्र्िस्र्ापनको सम्बन्ििा नेपाल सरकारले ददएको
मनदे शन कार्ायन्िर्न गने, गराउने ।
8.

समिमिको बैठक सम्बन्िी कार्यविमि : (१) समिमिको बैठक प्रत्र्ेक िीन िवहनािा कम्िीिा
एक पटक आिश्र्किा अनुसार बस्नेछ।
(२) समिमिको बैठक अध्र्िले िोकेको मिमि, सिर् र स्र्ानिा बस्नेछ।
(३) समिमिको सदस्र्-सशचिले अध्र्िको मनदे शन बिोशजि बैठकको कार्य सूची
सवहि बैठक बस्ने सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्िीिा अठ्चालीस घण्टा अगािै सबै
सदस्र्लाई ददनु पनेछ।
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(४) समिमिको बैठकको अध्र्ििा अध्र्िले गनेछ र मनजको अनुपशस्र्मििा
उपशस्र्ि सदस्र्ले आफूिध्र्ेबाट छानेको सदस्र्ले बैठकको अध्र्ििा गनेछ।
(५) समिमिको कुल सदस्र् सङ्ख्र्ाको पचास प्रमिशिभन्दा बढी सदस्र् उपशस्र्ि
भएिा समिमिको बैठकको लामग गणपूरक सङ्ख्र्ा पुगेको िामननेछ।
(६) समिमिको बैठकिा बहुििको रार् िान्र् हुनेछ र िि बराबर भएिा
अध्र्ििा गने व्र्शिले मनणायर्क िि ददनेछ।
ु शजल्लाका
(७) समिमिले आिश्र्किा अनुसार झापा, इलाि, पााँचर्र िा िाप्ले जङ
प्रिुख शजल्ला अमिकारी िर्ा सम्बशन्िि विषर्का विज्ञलाई समिमिको बैठकिा आिन्त्रण
गनय सक्नेछ।
(८) समिमिको बैठकको मनणयर् अध्र्ि र समिमिको सदस्र्-सशचिले प्रिाशणि
गनेछन्।
(९) सदस्र्ले समिमिको बैठकिा भाग मलए बापि नेपाल सरकारले िोके
बिोशजि बैठक भिा िर्ा सुवििा पाउनेछ ।
(१०) समिमिको बैठक सम्बन्िी अन्र् कार्यविमि समिमि आफैंले मनिायरण गरे
बिोशजि हुनेछ।

9.

कार्यकारी मनदे शक : (१) समिमिको प्रशासकीर् प्रिुखको रूपिा काि गनय एक जना
कार्यकारी मनदे शक रहनेछ।
(२) नेपाल सरकारले दे हार् बिोशजिको र्ोग्र्िा पुगेको व्र्शिलाई कार्यकारी
मनदे शकिा मनर्ुशि गनेछ:(क) पच्चीस िषय उिेर पूरा भएको,
(ख) िान्र्िा प्राप्त विवविविद्यालर्बाट स्नािक िह िा सो सरह उिीणय गरे को
र पर्यटन विकासको िेत्रिा कम्िीिा पााँच िषयको अनुभि हामसल
गरे को,
(ग) प्रचमलि कानून बिोशजि अर्ोग्र् नभएको।
(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए िापमन दफा ५ को खण्ड
(ख), (ग), (घ) िा (ङ) बिोशजि अर्ोग्र् भएको व्र्शि कार्यकारी मनदे शक पदिा
मनर्ुि हुन िा सो पदिा बहाल रहन र्ोग्र् हुने छै न।
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(४) कार्यकारी मनदे शकको पदािमि चार िषयको हुनेछ र मनजको पुन: मनर्ुशि हुन
सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) िा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए िापमन दे हार्को अिस्र्ािा
िोवकए बिोशजिको प्रवक्रर्ा अपनाई कार्यकारी मनदे शकलाई नेपाल सरकारले पदािमि
सिाप्त नहुाँदै पदबाट हटाउन सक्नेछः(क) कार्यसम्पादनस्िर सन्िोषजनक नभएिा,
(ख) इिानदारीपूिक
य पदीर् शजम्िेिारी पूरा नगरे िा,
(ग)

समिमिको वहि विपरीि िा समिमिलाई हानी नोक्सानी हुने कुनै
काि कारबाही गरे िा,

(घ)

पद अनुसारको आचरण नगरे िा िा खराब आचरण दे शखएिा,

(ङ)

कार्यिििाको अभाि दे शखएिा।

(६) उपदफा (५) बिोशजि कार्यकारी मनदे शकलाई पदबाट हटाउनु अशघ
मनजलाइय आफ्नो सफाई पेश गने िनामसब िौका ददनु पनेछ।
(७) दे हार्को अिस्र्ािा कार्यकारी मनदे शकको पद ररि हुनेछः(क) अध्र्ि सिि मलशखि राजीनािा ददएिा,
(ख) उपदफा (४) बिोशजि पदािमि पूरा भएिा‚
(ग)

साठी िषय उिेर पूरा भएिा,

(घ)

उपदफा (३) बिोशजि अर्ोग्र् भएिा,

(ङ)

उपदफा (५) बिोशजि पदबाट हटाइएिा,

(च)

मनजको िृत्र्ु भएिा।

(८) कार्यकारी मनदे शकको पाररश्रमिक, सेिाको शिय िर्ा अन्र् सुवििा नेपाल
सरकारको अर्य िन्त्रालर्को सहिमििा नेपाल सरकारले िोके बिोशजि हुनेछ।
(९) र्स दफािा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए िापमन उपदफा (२)
बिोशजि कार्यकारी मनदे शक मनर्ुशि नभएसम्िको लामग नेपाल सरकारले कम्िीिा
राजपत्राविि दििीर् श्रे णी िा सो सरहको अमिकृिलाई कार्यकारी मनदे शकको रुपिा काि
गने गरी खटाउन सक्नेछ ।
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10.

कार्यकारी मनदे शकको काि, कियव्र् र अमिकार : कार्यकारी मनदे शकको काि, कियव्र् र
अमिकार दे हार् बिोशजि हुनेछ:(क) समिमिको र्ोजना, िावषयक कार्यक्रि िर्ा बजेट िर्ार गरी समिमि
सिि पेश गने‚
(ख) केचना-कञ्चनजङ्घा

िेत्रलाई

आकषयक

पर्यटकीर्

गन्िव्र्को

रूपिा

विकास गनय पर्यटन िेत्रको सं रिण र सं िर्द्यनका लामग र्ोजना िजुि
य ा
गरी समिमि सिि पेश गने र समिमिबाट स्िीकृि भए बिोशजि
कार्ायन्िर्न गने, गराउने‚
(ग) समिमिको चल अचल सम्पमिको सं रिण गने, गराउने र सोको
अमभले ख अद्यािमिक गरी राख्ने,
(घ) समिमिको बैठकबाट भएका मनणयर्को कार्ायन्िर्न गने , गराउने
(ङ) समिमिको प्रशासमनक िर्ा आमर्यक काि कारबाहीको मनर्न्त्रण िर्ा
अनुगिन गने,
(च) समिमिको आन्िररक िर्ा अशन्िि ले खा परीिण गने‚ गराउने‚
(छ) समिमिबाट सञ्चामलि र्ोजना िर्ा कार्यक्रिको मनरीिण, अनुगिन िर्ा
िूल्र्ािन गने, गराउने,
(ज) समिमिको िावषयक प्रगमि वििरण िर्ार गरी समिमि सिि पेश गने,
(झ) िोवकए बिोशजिका अन्र् काि गने, गराउने।
11.

कार्यसम्पादन करार गनुपय ने : (१) कार्यकारी मनदे शकले आफू मनर्ुशि भएको मिमिले
िीस ददनमभत्र अध्र्ि सिि कार्यसम्पादन करार गनुय पनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको कार्यसम्पादन करारिा दे हार्का विषर् उल्लेख गनुय
पनेछः(क) कार्यकारी मनदे शकले गनुय पने कार्यको वििरण,
(ख) मनजले

पेश

गरे को

व्र्ािसावर्क

र्ोजना

वििरण, पर्यटन

िेत्रको

सुिारका लामग कार्ायन्िर्न गररने र्ोजना, रणनीमि र कार्यक्रि िर्ा
त्र्सको कार्ायन्िर्न कार्यिामलका,
(ग) खण्ड (क) िा (ख) बिोशजि मनजले कार्यसम्पादन गदाय दे शखने िा प्राप्त
हुने अपेशिि प्रमिफल िा उपलशब्िको वििरण,
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(घ) खण्ड (ग) बिोशजिको प्रमिफल िा उपलशब्ि िापन गनय सवकने सूचक
र त्र्सको िूल्र्ािनको सं र्न्त्र,
(ङ) िोवकए बिोशजिका अन्र् कुरा।
(३) उपदफा (१) बिोशजिको कार्यसम्पादन करार बिोशजि कार्यसम्पादन भए
नभएको विषर्िा िन्त्रालर्ले प्रत्र्ेक िषय िूल्र्ािन गनेछ।
(४)

उपदफा

(३)

बिोशजि

िूल्र्ािन

गदाय

कार्यसम्पादनको

स्िर

साठी

प्रमिशिभन्दा कि भएिा दफा ९ को उपदफा (5) को खण्ड (ङ) को प्रर्ोजनको लामग
मनजको कार्यिििाको अभाि भएको िामननेछ ।
12.

कियचारी सम्बन्िी व्र्िस्र्ा : (१) समिमिको कार्य सम्पादनको लामग समिमििा आिश्र्क
सङ्ख्र्ािा कियचारी रहनेछन्।
(२) उपदफा (१) बिोशजि समिमििा रहने कियचारीको पद, सङ्ख्र्ा िर्ा
समिमिको सङ्गठन सं रचना िन्त्रालर्को सहिमि मलई समिमिले मनिायरण गरे बिोशजि
हुनेछ।
िर नर्ााँ दरबन्दी मसजयना गदाय िा र्प आमर्यक दावर्त्ि मसजयना हुने गरी दरबन्दी
हेरफेर गदाय नेपाल सरकारको अर्य िन्त्रालर्को सहिमि मलनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोशजि समिमिलाई आिश्र्क पने कियचारी िन्त्रालर्ले
उपलब्ि गराउनेछ।
(४) उपदफा (३) बिोशजि िन्त्रालर्ले कियचारी उपलब्ि गराउन नसकेिा
समिमिले िन्त्रालर्को स्िीकृमि मलई एक पटकिा छ िवहनािा नबढ्ने गरी प्रमिस्पिायको
आिारिा ररि पदिा करारिा कियचारी मनर्ुि गनय सक्नेछ ।

13.

समिमिको कोष : (१) समिमिको आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ र सो कोषिा दे हार्को
रकि रहनेछ:(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकि,
(ख) स्िदे शी व्र्शि, सङ्घ, सं स्र्ा िा मनकार्बाट प्राप्त सहर्ोग रकि,
(ग) विदे शी सङ्घ, सं स्र्ा िा मनकार्बाट प्राप्त रकि,
(घ) समिमिले उपलब्ि गराएको कुनै सेिा बापि प्राप्त हुन आएको रकि,
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(ङ) प्रदे श सरकार िा स्र्ानीर् िहबाट प्राप्त रकि,
(च) अन्र् कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकि।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बिोशजिको रकि प्राप्त गनुय अशघ समिमिले
नेपाल सरकारको अर्य िन्त्रालर्को स्िीकृमि मलनु पनेछ।
(३) समिमिको नािबाट गररने सम्पूण य खचय उपदफा (१) बिोशजिको कोषबाट
व्र्होररनेछ।
(४) समिमिको कोषिा रहने रकि समिमिले िोकेको बैि िर्ा वििीर् सं स्र्ा
सम्बन्िी प्रचमलि कानून बिोशजिको "क" िगयको इजाजिपत्र प्राप्त कुनै िाशणज्र् बैििा
खािा खोली समिमिको नाििा जम्िा गररनेछ ।
ु
(५) समिमिको कोषको सञ्चालन कार्यकारी मनदे शक र ले खा प्रिुखको सं र्ि
दस्िखिबाट हुनेछ।
(६) समिमिको कोष सञ्चालन सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्र्ा िोवकए बिोशजि हुनछ
े ।

14.

लेखा र लेखापरीिण : (१) समिमिको आर्-व्र्र्को लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको
लेखा प्रणाली अनुरूपको ढााँचािा राख्नु पनेछ।
(२) समिमिले नेपाल सरकारले अपनाए बिोशजिको आन्िररक मनर्न्त्रण प्रणाली
कार्ि गनुय पनेछ।
(३) समिमिको अशन्िि लेखापरीिण िहाले खा परीिकबाट हुनेछ।
(४) िन्त्रालर्ले समिमिको आर्-व्र्र्को ले खा, ित्सम्बन्िी कागजाि र नगदी िा
शजन्सीको वििरण जुनसुकै बखि जााँच्न िा जााँच्न लगाउन सक्नेछ।

15.

उपसमिमि िा कार्यदल गठन गनय सक्ने : (१) समिमिले र्ो आदे श िा र्स आदे श
अन्िगयि बनेको मनर्ि बिोशजि गनुय पने कािको लामग आिश्र्किा अनुसार उपसमिमि
िा कार्यदल गठन गनय सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि गठन हुने उपसमिमि िा कार्यदलको कार्यिेत्रगि शिय
िर्ा कार्यविमि त्र्स्िो उपसमिमि िा कार्यदल गठन गदायको बखि समिमिले िोवकददए
बिोशजि हुनेछ।
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16.

सल्लाहकार मनर्ुशि गनय सक्ने : (१) समिमिले पर्यटन विकासको िेत्रिा विशशष्ट र्ोगदान
पुर्र्ाएका िर्ा नेपाली सिाज र सं स्कृमिको अध्र्र्न अनुसन्िानिा सं लग्न भएका नेपाली
नागररकिध्र्ेबाट समिमिको काििा सहर्ोग प्राप्त गनय आिश्र्क सङ्ख्र्ािा सल्लाहकार
मनर्ुि गनय सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि मनर्ुि सल्लाहकारले कुनै पाररश्रमिक पाउने छै नन्।
(३) उपदफा (१) बिोशजि मनर्ुि हुने सल्लाहकारको कार्यिेत्रगि शिय समिमिले
िोवकददए बिोशजि हुनेछ।

17.

समिमिको कार्ायलर् : समिमिको िु्र् कार्ायलर् ईलाि शजल्लाको सदरिुकाििा रहनेछ र
आिश्र्किा अनुसार अन्र् स्र्ानिा पमन सम्पकय कार्ायलर् स्र्ापना गनय सवकनेछ।

18.

अमिकार प्रत्र्ार्ोजन : (१) समिमिले आफूलाई प्राप्त अमिकार िध्र्े केही अमिकार
आिश्र्किा अनुसार अध्र्ि, सदस्र्, कार्यकारी मनदे शक, दफा १५ बिोशजि गठन हुने
उपसमिमि िा कार्यदल िा समिमिको कुनै अमिकृिस्िरको कियचारीलाई प्रत्र्ार्ोजन गनय
सक्नेछ।
(२) कार्यकारी मनदे शकले आफूलाई प्राप्त अमिकारिध्र्े केही अमिकार समिमिका
अमिकृिस्िरका कुनै कियचारीलाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ।

19.

प्रमििेदन पेश गनुप
य ने: (१) समिमिले प्रत्र्ेक आमर्यक िषय सिाप्त भएको मिमिले िीन
िवहनामभत्र आफूले सम्पादन गरे को कािको प्रमििेदन िन्त्रालर्िा पेश गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको प्रमििेदनिा दे हार्को वििरण उल्ले ख गनुय पनेछ:(क) समिमिबाट एक आमर्यक िषयमभत्र सम्पादन भएका कािको सं शिप्त
वििरण,
(ख) नीमि, र्ोजना र कार्यक्रिको कार्ायन्िर्नको शस्र्मि र उपलशब्ि,
(ग) आम्दानी र खचय,
(घ) ले खापरीिकको प्रमििेदनिा उशल्लशखि सं शिप्त व्र्होरा,
(ङ) काि कारबाही गदाय दे शखएका िु्र् िु्र् सिस्र्ा िर्ा त्र्स्िा सिस्र्ा
सिािानका लामग गररएका प्रर्ास,
(च) आगािी र्ोजना िर्ा कार्यक्रि,
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(छ) िोवकए बिोशजिको अन्र् वििरण।
(३) उपदफा (१) बिोशजिको प्रमििेदन िन्त्रालर् िा िन्त्रालर्को मनदे शन
बिोशजि समिमिले साियजमनक गनुय पनेछ।

20.

ाँ सम्पकय : समिमिले नेपाल सरकारसाँग सम्पकय रा्दा िन्त्रालर् िाफयि
नेपाल सरकारसग
राख्नु पनेछ।

21.

मनदे शन ददन सक्ने : नेपाल सरकारले समिमिलाई आिश्र्क मनदे शन ददन सक्नेछ र
त्र्स्िो मनदे शनको पालना गनुय समिमिको कियव्र् हुनछ
े ।

22.

मनर्ि बनाउने अमिकार : (१) र्ो आदे शको कार्ायन्िर्न गनय समिमिले आिश्र्क मनर्ि
बनाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि बनेको मनर्ि नेपाल सरकारबाट स्िीकृि भएपमछ
लागू हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बिोशजि मनर्ि बनाउाँदा नेपाल सरकारलाई र्प आमर्यक
दावर्त्ि पने विषर्िा नेपाल सरकारको अर्य िन्त्रालर्को पूि य स्िीकृमि मलनु पनेछ।
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