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नेपाल पञ्चाङ्ग ननर्ाायक विकास सनिनि (गठन) आदे श, २०७7
राजपत्रिा प्रकाशशि निनि
२०७८/०४/१८
विकास सनिनि ऐन, २०१३ को दफा ३ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले
दे हायको आदे श जारी गरे को छ ।
1.

संशिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस आदे शको नाि "नेपाल पञ्चाङ्ग ननर्ाायक विकास सनिनि
(गठन) आदे श, 2077" रहेको छ ।
(२) यो आदे श िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

2.

पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अर्ा नलागेिा यस आदे शिा,(क)

“अध्यि” भन्नाले सनिनिको अध्यि सम्झनु पछा ।

(ख)

“कायाकारी ननदे शक” भन्नाले दफा ९ बिोशजि ननयुक्त कायाकारी ननदे शक
सम्झनु पछा ।

(ग)

“िोवकएको” िा "िोवकए बिोशजि” भन्नाले यस आदे श अन्िगाि बनेको
ननयििा िोवकएको िा िोवकए बिोशजि सम्झनु पछा ।

(घ)

“पञ्चाङ्ग” भन्नाले निनर्, बार, नित्र, योग िर्ा करर् सम्झनु पछा।

(ङ)

“पञ्चाङ्गकार” भन्नाले पात्रो ियार गने र सम्पादन गने व्यशक्त सम्झनु पछा।

(च)

“पात्रो” भन्नाले निनर्, बार, नित्र, योग, करर्, ग्रहशथर्नि, चाडपिा, ग्रहको
उदय, अथि, िक्र िर्ा िागी अिथर्ाको वििरर् उल्ले ख भएको पुशथिका
सम्झनु पछा र सो शब्दले गोजी पात्रोलाई सिेि जनाउँछ।

(छ)

“िन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको सं थकृनि, पयाटन िर्ा नागररक
उड्डयन िन्त्रालय सम्झनु पछा ।

(ज)

“सदथय” भन्नाले सनिनिको सदथय सम्झनु पछा र सो शब्दले अध्यि र
सनिनिको सदथय-सशचिलाई सिेि जनाउँछ ।

(झ)

“सनिनि” भन्नाले दफा ३ बिोशजि गठन भएको नेपाल पञ्चाङ्ग ननर्ाायक
विकास सनिनि सम्झनु पछा ।
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3.

सनिनिको गठन : (१) पञ्चाङ्ग गर्ना र पात्रो ियारीिा एकरुपिा र आनिकाररकिा कायि
गरी प्रचनलि परम्परा र सं थकृनिको जगेनाा िर्ा सम्िर्द्ान गना नेपाल पञ्चाङ्ग ननर्ाायक
विकास सनिनि नािको एक सनिनि रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको सनिनििा दे हाय बिोशजिका सदथयहरु रहनेछन्:(क)

ज्योनिषशास्त्र सम्बन्िी विषयिा कम्िीिा थनािकोत्तर िह उत्तीर्ा गरी
सम्बशन्िि िेत्रिा कम्िीिा पाँच िषाको अनुभि हानसल गरे का ख्यानिप्राप्त
व्यशक्तिध्येबाट िन्त्रालयले िनोनयन गरे को व्यशक्त

(ख)

-अध्यि

िन्त्रालयले िोकेको िन्त्रालयको कम्िीिा राजपत्राविि दििीय श्रे र्ीको
प्रनिनननि

(ग)

-सदथय

ज्योनिषशास्त्र सम्बन्िी विषयिा कम्िीिा थनािकोत्तर िह उत्तीर्ा गरी
सम्बशन्िि

िेत्रिा

कम्िीिा

िीन

िषाको

अनुभिप्राप्त

व्यशक्तिध्येबाट

िन्त्रालयले िनोनयन गरे को एक जना
(घ)

-सदथय

ििाशास्त्र सम्बन्िी विषयिा कम्िीिा थनािकोत्तर िह उत्तीर्ा गरी िावषाक
व्रि, पिा, निनर् लगायिका विषयिा विशेष ज्ञान रहे का व्यशक्तिध्येबाट
िन्त्रालयले िनोनयन गरे को एक जना

(ङ)

सं थकृनि

सम्बन्िी

विषयिा

कम्िीिा

-सदथय
थनािकोत्तर

िह

उत्तीर्ा

गरी

सम्बशन्िि िेत्रिा कम्िीिा िीन िषाको अनुभि प्राप्त व्यशक्तिध्येबाट
िन्त्रालयले िनोनयन गरे को एक जना
(च)

पञ्चाङ्ग

सम्बन्िी

काििा

कम्िीिा

-सदथय
िीन

िषाको

अनुभि

पञ्चाङ्गकारिध्येबाट िन्त्रालयले िनोनयन गरे को एक जना
(छ)

कायाकारी ननदे शक

प्राप्त

-सदथय
-सदथय-सशचि

(३) उपदफा (२) को खण्ड (क), (ग), (घ) िा (ङ) बिोशजिका सदथय िनोनयन
गदाा कम्िीिा एकजना िवहला िनोनयन गनुा पनेछ।
(४) उपदफा (२) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) िा (च) बिोशजिका
सदथयको पदािनि चार िषाको हुनेछ र ननजहरु पुनः िनोनीि हुन सक्नेछन्।
(५) उपदफा (4) िा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए िापनन उपदफा (२) को
खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ) िा (च) बिोशजिका सदथयले पदीय शजम्िेिारी बिोशजि
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काि नगरे िा िा सनिनिको वहि विपरीि कुनै काि गरे िा िन्त्रालयले जुनसुकै बखि
पदबाट हटाउन सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बिोशजि पदबाट हटाउनु अशघ ननजलाई आफ्नो सफाई पेश
गने िनानसब िौका ददनु पनेछ।
4.

सदथयको योग्यिा : दे हाय बिोशजिको योग्यिा पुगेको व्यशक्त सदथय पदिा िनोनीि हुन
योग्य िानननेछ :–

5.

(क)

नेपाली नागररक,

(ख)

पैंिीस िषा उिेर पूरा भएको,

(ग)

प्रचनलि कानून बिोशजि सािाजननक पदिा ननयुक्त हुन अयोग्य नभएको।

सदथयको अयोग्यिा : दे हायको व्यशक्त सदथय पदिा िनोनीि हुन िा त्यथिो पदिा बहाल
रहन योग्य हुने छै न :–
(क)

दफा ४ बिोशजिको योग्यिा नभएको,

(ख)

ु को थर्ायी आिासीय अनुिनि प्राप्त गरे को,
कुनै विदे शी िुलक
थपष्टीकरर् : यस खण्डको प्रयोजनको लानग "थर्ायी आिासीय अनुिनि"
ु ले कुनै शिा िोकी िा निोकी सो िुलक
ु िा थर्ायी
भन्नाले विदे शी िुलक
रुपले बसोबास गना पाउने गरी नेपाली नागररकलाई उपलब्ि गराएको
डाइभरनसटी इनिग्रेन्ट नभसा (नड.नभ.), परिानेन्ट रे शजडे न्ट नभसा (वप.आर.)
िा ग्रीन काडा सम्झनु पछा र सो शब्दले नेपाली नागररकलाई विदे शिा
थर्ायी रुपिा बसोबास गना ददइएको जुनसुकै नािको थर्ायी आिासीय
अनुिनिलाई सिेि जनाउँछ ।

(ग)

भ्रष्टाचार, जबरजथिी करर्ी, िानि बेचविखन िर्ा ओसार पसार, लागू औषि
नबक्री वििरर् िर्ा ओसार पसार, सम्पशत्त शुर्द्ीकरर्, िन्यजन्िुको ओसार
पसार¸ सङ्गदठि अपराि¸ राहदानी दुरुपयोग, अपहरर् सम्बन्िी कसूर, िे जाब
आक्रिर् सम्बन्िी कसूर िा नैनिक पिन दे शखने अन्य फौजदारी कसूरिा
अदालिबाट सजाय पाएको,

6.

(घ)

कालो सूचीिा रहेको,

(ङ)

दािासाहीिा परे को।

पद ररक्त हुने अिथर्ा : दे हायको अिथर्ािा सदथयको पद ररक्त हुनेछ :–
(क)

आफ्नो पदबाट राजीनािा ददएिा,
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7.

(ख)

पदािनि पूरा भएिा,

(ग)

दफा ३ को उपदफा (५) बिोशजि पदबाट हटाइएिा,

(घ)

दफा ५ बिोशजि अयोग्य भएिा¸

(ङ)

िृत्यु भएिा ।

सनिनिको काि किाव्य र अनिकार : (१) सनिनिको काि, किाव्य र अनिकार दे हाय
बिोशजि हुनेछः(क)

सनिनिको िावषाक बजेट, कायाक्रि िर्ा योजना थिीकृि गने,

(ख)

नेपाली पञ्चाङ्गको गर्ना गने, गराउने िर्ा सो सम्बन्िी विषयिा आिश्यक
ननर्ाय गने,

(ग)

पात्रो ियार गरी प्रकाशन गने, नबक्री वििरर् गने,

(घ)

सनिनििा दिाा भएका पञ्चाङ्ग रुजु गने, निनर् र चाडपिा बारे ननर्ाय गने,

(ङ)

वििाह, व्रिबन्ि जथिा सािाशजक र साँथकृनिक परम्परा िर्ा िानिाक
अनुष्ठानसँग सम्बशन्िि निनर्, िुहूिा र साइिको ननर्ाय गने,

(च)

सूय ा ग्रहर्, चन्र ग्रहर्, सिय शुवर्द् लगायिका अन्य ग्रह नित्रिा
आिाररि विषयिा अशन्िि ननर्ाय गने,

(छ)

नेपाल सरकारलाई विनभन्न चाडपिा, निनर्, निनि, िुहूि,ा साइि आददको
वििरर् उपलब्ि गराउने,

(ज)

पञ्चाङ्गकारको

न्यू निि

योग्यिा

ननिाारर्

गरी

िोवकए

बिोशजि

पञ्चाङ्गकारको सूची ियार गने,
(झ)

पञ्चाङ्गसँग सम्बशन्िि सिसािवयक ले ख िर्ा पुथिक प्रकाशन गरी नबक्री
वििरर् गने,

(ञ)

पात्रो प्रकाशन गना चाहने व्यशक्त िा सं थर्ालाई िोवकए बिोशजिको
िापदण्डका आिारिा थिीकृनि ददने,

(ट)

ज्योनिषशास्त्र, ििाशास्त्र र किाकाण्ड सम्बन्िी वििादको ननरुपर् गने,

(ठ)

सनिनिको थिीकृनि नबना प्रकाशन भएका पात्रो िर्ा क्याले ण्डर सम्बन्ििा
जाँचबुझ गरी गलि रुपिा प्रकाशन भएका पात्रो िर्ा क्याले ण्डरको सूची
प्रकाशन र प्रयोग गना रोक लगाउने,

(ड)

ज्योनिषशास्त्र, ििाशास्त्र, सं थकृनि र किाकाण्डको सम्बन्ििा अध्ययन
अनुसन्िान गरी सोको प्रनििेदन प्रकाशन गने,
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(ढ)

पात्रो ियारी र प्रकाशन सम्बन्ििा आचारसं वहिा ियार गरी लागू गने,
गराउने,

(र्)

विनभन्न ििा, सं थकृनि, परम्परा र सम्प्रदायका चाडपिा सम्बन्िी वििरर्
सिलन गने,

(ि)

ििा, सं थकृनिको सं रिर्, प्रिर्द्ान र विकास गना उशचि दे शखएका विनभन्न
कायाक्रि सञ्चालन गने, गराउने,

(र्)

ज्योनिषशास्त्र, ििाशास्त्र र किाकाण्ड सम्बन्िी विषयिा िानलि र प्रशशिर्
सञ्चालन गने, परािशा सेिा प्रदान गने,

(द)

आफ्नो कायािेत्रको विषयिा सभा, सम्िेलन, गोष्ठी, प्रिचन आददको
आयोजना गने,

(२) सनिनिले पञ्चाङ्ग सम्बन्िी विषयिा ननर्ाय गदाा ििा, सं थकृनि, ज्योनिषशास्त्र र
लोकपरम्पराका आिारिा गनेछ।
8.

सनिनिको बैठक सम्बन्िी कायाविनि: (१)

सनिनिको

बैठक

आिश्यकिा

अनुसार

बथनेछ।
(२) सनिनिको बैठक अध्यिले िोकेको निनि, सिय र थर्ानिा बथनेछ।
(३) सनिनिको सदथय-सशचिले अध्यिको ननदे शन बिोशजि बैठकको काया सूची
सवहि बैठक बथने सूचना बैठक बथनुभन्दा कम्िीिा अठ्चालीस घण्टा अगािै
सदथयहरुलाई ददनु पनेछ।
(४) सनिनिको बैठकको अध्यििा अध्यिले गनेछ र ननजको अनुपशथर्नििा
उपशथर्ि सदथयहरुले आफूिध्येबाट छानेको सदथयले बैठकको अध्यििा गनेछ ।
(५) सनिनिको कुल सदथय सङ्खख्याको पचास प्रनिशिभन्दा बढी सदथयहरु
उपशथर्ि भएिा बैठकको लानग गर्पूरक सङ्खख्या पुगेको िानननेछ ।
(६) सनिनिको बैठकिा बहुििको राय िान्य हुनेछ र िि बराबर भएिा
अध्यििा गने व्यशक्तले ननर्ाायक िि ददनेछ ।
(७) सनिनिले आिश्यकिा अनुसार कुनै विशेषज्ञ िा विज्ञ व्यशक्तलाई बैठकिा
आिन्त्रर् गना सक्नेछ ।
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(८) सनिनिको बैठकको ननर्ाय अध्यि र सनिनिको सदथय-सशचिले प्रिाशर्ि
गनेछ ।
(९) सनिनिको बैठक सम्बन्िी अन्य कायाविनि सनिनि आफैँले ननिाारर् गरे
बिोशजि हुनेछ।
9.

कायाकारी ननदे शक : (१)

सनिनिको प्रशासकीय प्रिुखको रुपिा काि गना एक जना

कायाकारी ननदे शक रहनेछ ।
(२) िन्त्रालयले दे हाय बिोशजिको योग्यिा पुगेका नेपाली नागररकिध्येबाट
कायाकारी ननदे शक ननयुक्त गनेछः(क) पैँ िीस िषा उिेर पूरा भएको,
(ख) िान्यिा प्राप्त विश्वविद्यालयबाट ज्योनिषशास्त्र सम्बन्िी विषयिा कम्िीिा
थनािक िह उत्तीर्ा गरी पञ्चाङ्गकारको रुपिा कम्िीिा दश िषाको अनुभि
हानसल गरे को िा िान्यिाप्राप्त विश्वविद्यालयबाट थनािक िह उत्तीर्ा गरी
सम्बशन्िि िेत्रिा कम्िीिा पन्र िषाको अनुभि हानसल गरे को,
(ग) प्रचनलि कानून बिोशजि सािाजननक पदिा ननयुक्त हुन अयोग्य नभएको।
(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए िापनन दफा ५ बिोशजिको
अयोग्यिा भएको व्यशक्त कायाकारी ननदे शक पदिा ननयुक्त हुन िा सो पदिा बहाल रहन
योग्य हुने छै न।
(४) कायाकारी ननदे शकको पदािनि चार िषाको हुनेछ ।
(५) उपदफा (४) िा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए िापनन कायाकारी ननदे शकले
पद अनुरुपको काि नगरे िा िा सनिनिको वहि विपरीि कुनै काि गरे िा िन्त्रालयले
ननजलाई जुनसुकै बखि कायाकारी ननदे शकको पदबाट हटाउन सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बिोशजि पदबाट हटाउनु अशघ ननजलाई आफ्नो सफाई पेश
गने िनानसब िौका ददनु पनेछ।
(७) उपदफा (२) बिोशजि कायाकारी ननदे शक ननयुक्त नभएसम्िको लानग
िन्त्रालयले

सङ्घीय

ननजाििी

सेिाको

कम्िीिा

राजपत्राविि

दििीय

श्रे र्ीको

अनिकृिलाई कायाकारी ननदे शकको रुपिा कािकाज गने गरी िोक्न सक्नेछ ।
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(८) कायाकारी ननदे शकको पाररश्रनिक िर्ा अन्य सुवििा नेपाल सरकार,
अर्ा िन्त्रालयको सहिनििा िन्त्रालयबाट ननिाारर् भए बिोशजि
10.

हुनेछ ।

कायाकारी ननदे शकको काि, किाव्य र अनिकार : कायाकारी ननदे शकको काि, किाव्य र
अनिकार दे हाय बिोशजि हुनेछः(क)

सनिनिबाट ननर्ाय हुन ु पने विषयिा प्रथिाि ियार गरी सनिनि सिि पेश
गने,

(ख)

पात्रो ियार गरी प्रकाशनको लानग सनिनि सिि पेश गने,

(ग)

सनिनिको

चल

अचल

सम्पनिको

रे खदे ख

गने

र

सोको

अनभले ख

अद्यािनिक गरी राख्ने,
(घ)

सनिनिको बैठकबाट भएका ननर्ायको कायाान्ियन गने ,

(ङ)

सनिनिको प्रशासननक िर्ा आनर्ाक काि कारबाहीको ननयन्त्रर् िर्ा
अनुगिन गने,

(च)

सनिनिबाट सञ्चानलि योजना िर्ा कायाक्रिको ननरीिर्, अनुगिन िर्ा
िूल्यािन गने िा गराउने,

(छ)

आन्िररक िर्ा अशन्िि लेखा परीिर् गराउने,

(ज)

सनिनिको उद्देश्य प्रानप्तको लानग िोवकए बिोशजिका अन्य काि गने िा
गराउने।

11.

िानि स्रोि व्यिथर्ापन : (१) सनिनिको कायासम्पादनको लानग सनिनििा आिश्यक
सङ्खख्यािा किाचारी रहनेछन्।
(२) उपदफा (१) बिोशजि सनिनििा रहने किाचारीको पद, सङ्खख्या िर्ा
सनिनिको सङ्गठन सं रचना नेपाल सरकारको अर्ा िन्त्रालयको सहिनििा िन्त्रालयको
थिीकृनि नलई सनिनिले ननिाारर् गरे बिोशजि हुनेछ।
(३) उपदफा (२) बिोशजि थिीकृि सङ्गठन सं रचना बिोशजिको पदिा प्रचनलि
कानून बिोशजि पदपूनिा हुनछ
े ।
(४) सनिनिलाई आिश्यक पने विशेष प्रकृनिका पदिा करारिा किाचारी ननयुक्त
गना सवकनेछ।
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(५)

सनिनिका

किाचारीको

पाररश्रनिक, सेिाको

शिा

िर्ा

सुवििा

सरकारको अर्ा िन्त्रालयको सहिनििा िन्त्रालयले ननिाारर् गरे बिोशजि
12.

नेपाल

हुनेछ ।

सनिनिको कोष : (१) सनिनिको नाििा एउटा छु ट्टै कोष रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको कोषिा दे हाय बिोशजिको रकि रहनेछ:(क)

नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकि,

(ख)

थिदे शी सङ्घ, सं थर्ा िा व्यशक्तबाट दान, दािव्य िा चन्दा थिरुप प्राप्त
रकि,

(ग)

विदे शी सरकार, सङ्घ, सं थर्ा, व्यशक्त िा अन्िरााविय सङ्घ, सं थर्ाबाट प्राप्त
सहयोग िा अनुदान रकि,

(घ)

सनिनिले उपलब्ि गराएको कुनै सेिा बापि िा सनिनिले प्रकाशन गरे को
पात्रो िा अन्य सािग्री नबक्री िापि प्राप्त हुने रकि।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बिोशजिको रकि प्राप्त गनुा अशघ सनिनिले
नेपाल सरकारको अर्ा िन्त्रालयको थिीकृनि नलनु पनेछ ।
(४) सनिनिको कोषिा प्राप्त हुने रकि नेपाल राि बैिबाट "क" िगाको
इजाजिपत्र प्राप्त कुनै बैििा सनिनिको नाििा खािा खोली जम्िा गररनेछ ।
(५) सनिनिको नािबाट गररने सबै खचा उपदफा (१) बिोशजिको कोषबाट
व्यहोररनेछ।
(६) सनिनिको कोषको खािा सनिनिको सदथय-सशचि र आनर्ाक प्रशासन शाखा
ु दथिखिबाट सञ्चालन हुनेछ ।
प्रिुखको सं यक्त
13.

लेखा र लेखापरीिर् : (१) सनिनिको आय-व्ययको ले खा नेपाल सरकारले अपनाएको
लेखा प्रर्ाली बिोशजिको ढाँचािा राख्नु पनेछ ।
(२) सनिनिले आनर्ाक कारोबार गदाा नेपाल सरकारले अपनाए बिोशजिको
आन्िररक ननयन्त्रर् प्रर्ाली कायि गनुा पनेछ।
(३) सनिनिको आन्िररक ले खा परीिर् सनिनिले ननयुक्त गरे को व्यशक्त िा
सं थर्ाले गनेछ ।
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(४) सनिनिको अशन्िि ले खा परीिर् िहाले खा परीिक िा ननजले िोकेको
लेखापरीिकबाट हुनेछ ।
(५) िन्त्रालयले सनिनिको आय-व्ययको ले खा, ित्सम्बन्िी कागजाि र नगदी,
शजन्सीको वििरर् जुनसुकै बखि जाँच्न िा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।
14.

उपसनिनि िा कायादल गठन गना सक्ने : (१) सनिनिले आफ्नो काििा सहयोग पुर्याउन
आिश्यकिा अनुसार उपसनिनि िा कायादल गठन गना सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि गठन हुने उपसनिनि िा कायादलको काि, किाव्य,
अनिकार र कायाविनि सनिनिले िोवकददए बिोशजि हुनेछ ।

15.

बैठक भत्ता : सनिनि, उपसनिनि िा कायादलका सदथयले सनिनिको बैठकिा भाग नलए
बापि नेपाल सरकारको अर्ा िन्त्रालयको थिीकृि िापदण्ड बिोशजिको बैठक भत्ता
पाउनेछन् ।

16.

प्रनििेदन पेश गनुा पने : (१) सनिनिले प्रत्येक आनर्ाक िषा सिाप्त भएको निनिले िीन
िवहनानभत्र आफूले सम्पादन गरे को कािको प्रनििेदन िन्त्रालयसिि पेश गनुा पनेछ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको प्रनििेदनिा सनिनिबाट एक आनर्ाक िषानभत्र
सम्पादन भएका कािको सं शिप्त वििरर्, नीनि, योजना र कायाक्रि कायाान्ियनको शथर्नि
र उपलशब्ि, आम्दानी र खचा, ले खापरीिकको प्रनििेदनिा उशल्लशखि सं शिप्त व्यहोरा,
काि कारबाही गदाा दे शखएका िुख्य सिथया िर्ा त्यथिा सिथया सिािानका लानग
गररएका प्रयास, आगािी योजना िर्ा कायाक्रि र िोवकए बिोशजिको अन्य वििरर् सिेि
उल्लेख गनुा पनेछ।
(३) उपदफा (१) बिोशजिको प्रनििेदन िन्त्रालय आफैंले िा िन्त्रालयको
ननदे शनिा सनिनिले सािाजननक गनुा पनेछ।

17.

ननदे शन ददन सक्ने : (१) सनिनिबाट सम्पादन हुने काि कारबाहीको सम्बन्ििा
िन्त्रालयले सनिनिलाई आिश्यक ननदे शन ददन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको ननदे शन पालना गनुा सनिनिको किाव्य हुनेछ ।
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18.

अनिकार प्रत्यायोजन : सनिनिले आफूलाई प्राप्त अनिकारिध्ये आिश्यकिा अनुसार केही
अनिकार अध्यि, सदथय, उपसनिनि िा कायादल, कायाकारी ननदे शक िा सनिनिको कुनै
अनिकृिथिरको किाचारीलाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।

19.

ँ सम्पका : सनिनिले नेपाल सरकारसँग सम्पका राख्दा िन्त्रालय िाफाि
नेपाल सरकारसग
राख्नु पनेछ ।

20.

सनिनिको कायाालय : सनिनिको कायाालय काठिाडौं उपत्यकािा रहनेछ ।

21.

ननयि बनाउने अनिकार : (१) यो आदे श कायाान्ियन गना सनिनिले आिश्यक ननयि
बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि बनेको ननयि नेपाल सरकारबाट थिीकृि भएपनछ
लागू हुनेछ ।

22.

ु शघ गठन भएको नेपाल पञ्चाङ्ग ननर्ाायक
खारे जी िर्ा बचाउ : (१) यो आदे श प्रारम्भ हुनअ
सनिनि र सो सम्बन्िी आदे श यो आदे श प्रारम्भ भएपनछ खारे ज

हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोशजि खारे ज भएको सनिनििा कायारि किाचारीलाई दफा
११ को उपदफा (४) बिोशजि सनिनििा करारिा ननयुक्त गना सवकनेछ।
(३) उपदफा (१) बिोशजि खारे ज भएको सनिनिबाट भए गरे का काि कारबाही
यसै आदे श बिोशजि भए गरे को िानननेछ ।
(४) उपदफा (१) बिोशजि खारे ज भएको सनिनिको सम्पशत्त िर्ा दावयत्ि थििः
सनिनििा सनेछ।
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