
 

विधेयक संखययाः 

सयिवजनिक सेिय प्रसयरण  सम्बन्धी कयिूिलयई संशोधि र एकीकरण गिव बिेको 
विधेयक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

संघीय  संसद सचिियलय 

संसद भिि 

नसंहदरबयर 

 



 

उद्दशे्य र कयरण 

िेपयलको संविधयिले प्रत्ययभतू गरेको सूिियको हक तथय नबियर र अनभव्यचिको स्ितन्रतय सनुिचित गिव 
सयिवजनिक सेिय प्रसयरण सम्बन्धी िययाँ कयिूिको मस्यौदय गिुवपिे भएको छ। रयविय आमसञ्चयर िीनत, 

२०७३ मय रेनियो िेपयल र िेपयल टेनलनभजिलयई रयविय सयिवजनिक सेिय प्रसयरणको रुपमय रुपयन्तरण 
गरी लोकतयचन्रक मूल्य मयन्यतय र स्ितन्र परकयररतयको ममवलयई आत्मसयत गदै स्िच्छ, निष्पक्ष र 
जितयप्रनत उत्तरदययी रुपमय सञ्चयलि गररिे व्यिस्थय रहेको तथय ितवमयि अिस्थयमय रेनियो िेपयल र िेपयल 
टेनलनभजि छुट्टयछुटै्ट रुपमय सञ्चयलि भइरहेको सन्दभवमय यी दिैु संस्थयलयई सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयमय 
रुपयन्तरण गदयव एउटय सदृढ, सिल र सशि सयिवजनिक सेिय प्रसयरकको स्थयपिय भई सयिवजनिक 
प्रसयरणको मयध्यमबयट ियगररकलयई ससुचुित गरयउि सवकिे र यसकय लयगी कयिूि निमयवण गिव आिश्यक 
भएकोले "सयिवजनिक सेिय प्रसयरण सम्बन्धी कयिूिलयई संशोधि र एकीकरण गिव बिेको विधेयक" पेश 
गरेको छु। 

 

 

1५ असयर, २०७७        (िय.यिुरयज खनतििय) 
कयठमयिौ ।          मन्री 

सञ्चयर तथय सूििय प्रविनध मन्रयलय       

 नसंहदरियर, कयठमयिौ 
 

          

 

  



 

cfly{s l6Kk0fL 

सरकयरी सञ्चयर मयध्यमको रुपमय िेपयल टेनलनभजि र रेनियो िेपयलले छुट्टय छुटै्ट प्रसयरण सेिय ददइरहेकोमय 

यी दईु संस्थयलयई गयभी सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको रुपमय स्थयपिय गिे र उि संस्थयको एक 

छुटै्ट कोष रहिे गरी प्रस्ततु विधेयक तययर भएको छ । सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको कोषमय संघ, 

प्रदेश र स्थयिीय तहबयट प्रयप्त अिदुयि, विदेशी सरकयर िय विदेशी संघ संस्थयबयट प्रयप्त रकम र सयिवजनिक 

सेिय प्रसयरण संस्थयको आम्दयिीबयट प्रयप्त रकम जम्मय हिुे व्यिस्थय रयचखएकोले िेपयल सरकयरले 

सयलिसयली रुपमय अिदुयि ददिपुिे हुाँदय िेपयल सरकयरलयई आनथवक व्ययभयर पिे देचखन्छ ।   

 

(िय.यिुरयज खनतििय) 
मन्री 

       सञ्चयर तथय सूििय प्रविनध मन्रयलय       

  नसंहदरियर, कयठमयिौ 
  



प्रत्यययोचजत विधययि सम्बन्धी वटप्पणी 

प्रस्ततु विधेयकमय रहेको प्रत्यययोचजत विधययि सम्बन्धी वटप्पणी देहयय बमोचजम पेश गररएको छाः- 

क्र.सं दफय प्रत्यययोचजत व्यिस्थयपिको 
कयरण 

प्रत्यययोचजत व्यिस्थयपि अन्तगवत 
बियइिे कयिूिको प्रकृनत र सीमय 

प्रत्योचजत व्यिस्थयपिबयट पिव 
सक्िे प्रभयि 

१ दफय ५ को 
खण्ि (ि) 

सयिवजनिक सेिय प्रसयरण 
संस्थयको कयम, कतवव्य र 
अनधकयर लयई थप गिव 

ऐिमय लेचखएकय कयम, कतवव्य र 
अनधकयरको अनतररि ऐि अन्तगवत 
बने्न नियमयिलीले सयिवजनिक सेिय 
प्रसयरण संस्थयको थप कयम, कतवव्य 
र अनधकयर स्पष्ट गिे ।  

सयिवजनिक सेिय प्रसयरण 
संस्थयको कयम, कतवव्य र 
अनधकयरमय थप प्रष्टतय आई 
कययव संियलिमय सहज हिुे ।  

२ दफय ६ को 
उपदफय 
(७) 

बैठक सम्बन्धी अन्य 
कययवविनध पररषद् आफैले 
निधयवरण गिव  

पररषद् को बैठक सम्बन्धी अन्य 
कययवविनध पररषद् आफैले निधयवरण 
गरी कययवविनध बियउिे ।  

पररषद् को बैठक सम्बन्धी 
कययवविनध निधयवरण भएको हिुे 
।  

३ दफय ७ को 
खण्ि (ङ) 

पररषद्को कयम, कतवव्य र 
अनधकयर लयई थप गिव 

ऐिमय लेचखएकय कयम, कतवव्य र 
अनधकयरको अनतररि ऐि अन्तगवत 
बने्न नियमयिलीले पररषद्को थप 
कयम, कतवव्य र अनधकयर स्पष्ट गिे 

पररषद्को कयम, कतवव्य र 
अनधकयरमय थप प्रष्टतय आई 
कययव संियलिमय सहज हिुे ।  

४ दफय ८ को 
उपदफय 
(५) 

कययवकयरी सनमनतको 
अध्यक्षको पयररश्रनमक, सवुिधय 
र सेियकय अन्य तथय 
सदस्यको सवुिधय तोक्ि 

अध्यक्षको पयररश्रनमक, सवुिधय र 
सेियकय अन्य शतवहरु तथय 
सदस्यको सवुिधय नियमयिलीले 
तोक्िे ।  

अध्यक्षको पयररश्रनमक, सवुिधय र 
सेियकय अन्य शतवहरु तथय 
सदस्यको सवुिधय तोवकएको भई 
सो सम्बन्धी दिविधय िरहिे ।  

५ दफय १२ 
को खण्ि 
(ट) 

कययवकयरी सनमनतको कयम, 

कतवव्य र अनधकयर लयई थप 
गिव 

ऐिमय लेचखएकय कयम, कतवव्य र 
अनधकयरको अनतररि ऐि अन्तगवत 
बने्न नियमयिलीले कययवकयरी 
सनमनतको थप कयम, कतवव्य र 
अनधकयर स्पष्ट गिे । 

कययवकयरी सनमनतको कयम, 

कतवव्य र अनधकयरमय थप प्रष्टतय 
आई कययव संियलिमय सहज हिुे 
।  

६ दफय १५ 
को खण्ि 
(छ) 

कययवकयरी सनमनतको 
अध्यक्षको कयम, कतवव्य र 
अनधकयर लयई थप गिव 

ऐिमय लेचखएकय कयम, कतवव्य र 
अनधकयरको अनतररि ऐि अन्तगवत 
बने्न नियमयिलीले कययवकयरी 
सनमनतको अध्यक्षको थप कयम, 

कतवव्य र अनधकयर स्पष्ट गिे 

कययवकयरी सनमनतको अध्यक्षको 
कयम, कतवव्य र अनधकयरमय थप 
प्रष्टतय आई कययव संियलिमय 
सहज हिुे ।  

७ दफय १७ 
को उपदफय 
(३) 

प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृतको 
पदयिनध, सेियकय शतव र 
सवुिधय तोक्ि 

प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृतको 
पयररश्रनमक, सवुिधय र सेियकय अन्य 
शतवहरु नियमयिलीले तोक्िे ।  

प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृतको 
पयररश्रनमक, सवुिधय र सेियकय 



अन्य शतवहरु तोवकएको भई सो 
सम्बन्धी दिविधय िरहिे ।  

८ दफय १८ 
को खण्ि 
(ङ) 

प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृतको 
कयम, कतवव्य र अनधकयरलयई 
थप गिव 

ऐिमय लेचखएकय कयम, कतवव्य र 
अनधकयरको अनतररि ऐि अन्तगवत 
बने्न नियमयिलीले प्रमखु प्रशयसकीय 
अनधकृतको थप कयम, कतवव्य र 
अनधकयर स्पष्ट गिे ।  

प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृतको 
कयम, कतवव्य र अनधकयरमय थप 
प्रष्टतय आई कययव संियलिमय 
सहज हिुे । 

९ दफय २१ 
को उपदफय 
(२) 

सयिवजनिक सेिय प्रसयरण 
संस्थयले प्रसयरण गरेको 
कययवक्रम तथय समयियरको 
सम्बन्धमय आिश्यक रयय, 

सल्लयह, सझुयि नलिकय लयनग 
श्रोतय तथय दशवक समूहको 
कयम, कतवव्य, अनधकयर र 
सञ्चयलि सम्बन्धी कययवविनध 
तोक्ि आिश्यक रहेको   

श्रोतय तथय दशवक समूहको कयम, 

कतवव्य, अनधकयर र सञ्चयलि 
सम्बन्धी कययवविनध नियमयिलीले 
तोक्ि े।  

सयिवजनिक सेिय प्रसयरण 
संस्थयले प्रसयरण गरेको 
कययवक्रम तथय समयियरको 
सम्बन्धमय आिश्यक रयय, 

सल्लयह, सझुयि नलिकय लयनग 
श्रोतय तथय दशवक समूहको 
कयम, कतवव्य, अनधकयर र 
सञ्चयलि सम्बन्धी कययवविनध 
स्पष्ट भई समूहले सहज रुपमय 
कययव गिव सक्िे ।  

१० दफय २२ 
को उपदफय 
(३) 

सयिवजनिक सेिय प्रसयरण 
संस्थयकोो कमवियरीहरुको 
नियचुि, सेियकय शतव, 
पयररश्रनमक र सवुिधय 
सम्बन्धी व्यिस्थय गिव 
आिश्यक रहेको 

सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयकोो 
कमवियरीहरुको नियचुि, सेियकय 
शतव, पयररश्रनमक र सवुिधय सम्बन्धी 
व्यिस्थय ऐि अन्तगवत बने्न 
नियमयिलीले गिे ।  

सयिवजनिक सेिय प्रसयरण 
संस्थयकोो कमवियरीहरुको 
नियचुि, सेियकय शतव, पयररश्रनमक 
र सवुिधय सम्बन्धमय प्रष्टतय 
आउिे ।  

११ दफय २४ 
को खण्ि 
(छ) 

रेनियो िेपयल र िेपयल 
टेनलनभजिको मौजदुय सम्पनत, 

दयवयत्ि र व्यिस्थयपि 
सम्बन्धी व्यिस्थय गिव 
आिश्यक रहेको 

रेनियो िेपयल र िेपयल 
टेनलनभजिको मौजदुय सम्पनत, 

दयवयत्ि र व्यिस्थयपि िेपयल 
सरकयरले गिे ।  

रेनियो िेपयल र िेपयल 
टेनलनभजिको मौजदुय सम्पनत, 

दयवयत्ि र व्यिस्थयपि सनुिचित 
हिुे ।  

 

१२ 
दफय २८  यो ऐि उदेश्य कयययवन्ियि 

गिव िेपयल सरकयरले 
आिश्यक नियमहरु बियउि 
सक्िे व्यिस्थय  गिव 
आिश्यक भएको  

िेपयल सरकयरले यस ऐिको उदेश्य 
कयययवन्ियि गिव आिश्यक पिे 
नियमहरु बियउिेछ ।  

िेपयल सरकयरले यस ऐि 
कयययवन्ियि गिव आिश्यक पिे 
नियमहरु नियमयिली मयफव त 
बियएको हिुे । 

१३ दफय २९  यो ऐि िय ऐि अन्तगवत बने्न 
नियमयिलीको अनधिमय रवह 

यो ऐि िय ऐि अन्तगवत बने्न 
नियमयिलीको अनधिमय रवह 

सयिवजनिक सेिय प्रसयरण 
संस्थयले आिश्यक कययवविनध 



सयिवजनिक सेिय प्रसयरण 
संस्थयले आिश्यक कययवविनध 
तथय विनियमयिली बियई 
लयगो ू गिव सक्ि े व्यिस्थय  
गिव आिश्यक भएको  

सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयले 
आिश्यक कययवविनध तथय 
विनियमयिली बियई लयगो ू गिव 
सक्ि ेसक्ि े। 

तथय विनियमयिली बियई लयगो ू
गरेको हिु े। 

 

 

 

  



सयिवजनिक सेिय प्रसयरण  सम्बन्धी कयिूिलयई संशोधि र एकीकरण गिव बिेको विधेयक 
 

प्रस्तयिियाः संविधयिियरय प्रदत्त ियगररकको विियर र अनभव्यचिको स्ितन्रतय तथय सूिियको हक प्रत्ययभतू 
गिव, तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र बस्तनुिष्ठ सूििय, समयियर, चशक्षय, स्ियस्थ्य, मिोरञ्जियत्मक कययवक्रम 
उत्पयदि र प्रसयरण गरी रयविय एकतय एिं रयविय वहत प्रिधवि गिव तथय समयिेशी लोकतन्रको सदुृढीकरण 
गिवो े जिउत्तरदययी सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको स्थयपिय र सञ्चयलिकय लयनग सयिवजनिक सेिय 
प्रसयरण सम्बन्धी कयिूिलयई संशोधि र एकीकरण गिव ियञ्छिीय भएकोले, 

 संघीय संसदले यो ऐि बियएको छ।  

पररच्छेद –१ 

प्रयरचम्भक 

 

१.  संचक्षप्त ियम र प्रयरम्भाः (१) यऐिको ियम “सयिवजनिक सेिय प्रसयरण ऐि, २०७७”  रहेको छ ।  

  (२) यो ऐि प्रमयणीकरण भएको नमनतले एकतीसौं ददिदेचख प्रयरम्भ हिुछे । 

२.  पररभयषयाः विषय िय प्रसङ्गले अको अथव िलयगेमय यस ऐिमय,- 

(क) “कययवकयरी सनमनत” भन्नयले दफय ८ बमोचजमको सनमनत सम्झि ुपछव। 

(ख) “तोवकएको” िय “तोवकए बमोचजम” भन्नयले यस ऐि अन्तगवत बिेको नियममय 
तोवकएको िय तोवकए बमोचजम सम्झि ुपछव। 

(ग) “पररषद्” भन्नयले दफय ६ बमोचजमको पररषद् सम्झि ुपछव। 

(घ) “प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृत” भन्नयले दफय १7 बमोचजमको प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृत 
सम्झि ुपछव। 

(ङ) “प्रसयरण” भन्नयले इसयरय, श्रव्य, श्रव्यदृष्य, दृष्य तस्िीर िय अक्षरको सहययतयले सूििय, 
सन्देश तथय मिोरञ्जि प्रदयि गिे उद्देश्यले स्थयपिय भई सञ्चयलिमय रहेकय टेनलनभजि 
िय रेनियो मयफव त गररिे प्रसयरण सम्झि ुपछव।  

(ि) “मन्रयलय” भन्नयले िेपयल सरकयर, सञ्चयर तथय सूििय प्रविनध मन्रयलय सम्झि ुपछव। 

(छ) “सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थय” भन्नयले दफय ३ बमोचजम स्थयपिय भएको सयिवजनिक 
सेिय प्रसयरण संस्थय सम्झि ुपछव। 

पररच्छेद–२ 

सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको स्थयपिय तथय कययव सम्बन्धी व्यिस्थय 
 

३. सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको स्थयपियाः (१) सयिवजनिक प्रसयरणलयई गणुस्तरीय तथय 
प्रभयिकयरी बियउि एक सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको स्थयपिय गररएको छ। 



  (२) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको केन्रीय कयययवलय कयठमयिौंमय रहिेछ र सो 
संस्थयले आिश्यकतय अिसुयर अन्य स्थयिमय कयययवलय स्थयपिय गिव सक्िछे। 

  (३) यो ऐि प्रयरम्भ हुाँदयकय बखत सञ् ियर संस्थयि ऐि, २०२८ अन्तगवत स्थयपिय भएको 
िेपयल टेनलनभजि र रेनियो प्रसयर सेिय विकयस (सनमनत) गठि आदेश, २०४१ अन्तगवत गठि 
भएको रेनियो िेपयललयई सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयमय रुपयन्तरण गररिछे।   

४.  सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थय स्िशयनसत संस्थय हिुेाः  (१) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थय एक 
अविचच्छन्न उत्तरयनधकयरियलय स्िशयनसत र संगदठत संस्थय हिुेछ।  

  (२) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको कयम कयरबयहीकय लयनग आफ्िो एउटय छुटै्ट छयप 
हिुेछ । 

  (३) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयले व्यचि सरह िल िय अिल सम्पनत प्रयप्त गिव, 
उपभोग गिव,  बेिविखि गिव िय अन्य कुिै वकनसमले व्यिस्थय गिव सक्िेछ ।  

  (४) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयले व्यचि सरह आफ्िो ियमबयट ियनलस, उजरु गिव 
र सो संस्थय उपर पनि सोही ियममय ियनलस उजरु लयग्ि सक्िेछ ।  

   (५) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयले व्यचि सरह करयर गिव, करयर बमोचजमको अनधकयर 
प्रयोग गिव तथय दयवयत्ि निियवह गिव सक्िेछ ।   

५.  सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयकय कययवहरु: सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयकय कययवहरु देहयय 
बमोचजम हिुेछिाः- 

(क) भौगोनलक अखण्ितय र रयविय एकतय, सयमयचजक तथय सयाँस्कृनतक सदो भयि 
कययम गिे, रयविय वहत र रयवियतयको प्रिधवि गिे, संघीय इकयइ बीिको 
स-ुसम्बन्ध अनभिृवि गिे समयियर, सूििय, सन्देश र कययवक्रमको उत्पयदि 
तथय प्रसयरण गिे, 

(ख) विनभन्न जयत, जयती, धमव, भयषय, संस्कृनत र सम्प्रदयय बीि सद् भयि, सवहष्णतुय 
र ऐक्यिितय कययम गिे तथय विनभन्न िगव, के्षर र समदुययको उत्थयि र 
विकयसकय लयनग कययवक्रम उत्पयदि तथय प्रसयरण गिे, 

(ग) सयिवजनिक सरोकयर र ियगररककय आिश्यकतय अिसुयरको विषयमय 
कययवक्रम उत्पयदि तथय प्रसयरण गिे, 

 (घ) ियगररकको सूिियको हक प्रिलि गरयउि मलुकुको सबै भभूयगमय 
प्रसयरणको पहुाँि प-ुययउि,े 



 (ङ) प्रसयरण क्षेरमय भएकय विकयस र िययाँ प्रविनधको अनधकतम उपयोग गरी 
रयविय तथय अन्तरयववियस्तरमय समेत सूििय, सन्देश र मिोरञ्जि प्रदयि गिे, 

(ि) सूििय सम्प्रषेणियरय मलुकुको रयिभयषय, लोपोन्मखु मयत ृभयषय, कलय, संस्कृनत 

र सम्पदयको संरक्षण तथय प्रिधवि गिे, 

(छ) जिस्ियस्थ्य, जिहचोत, ियतयिरण, जलियय ु पररितवि, विपद् र अन्य 
आपतकयलीि अिस्थय सम्बन्धी सूििय तथय पूिव जयिकयरी प्रियह गरी 
जििेतिय जगयउिे, 

   (ज) सिेतियमूलक र मिोरञ्जिोयत्मक कययवक्रम उत्पयदि तथय प्रसयरण गिे, 

   (झ) ज्ञयि, विज्ञयि र प्रविनध प्रिधवि गिे कययवक्रम उत्पयदि तथय प्रसयरण गिे, 

(ञ) मलुकुको समग्र विकयसमय योगदयि ददिे खयलकय कययवक्रमको उत्पयदि 
तथय प्रसयरण गिे, 

(ट) आफूले प्रसयरण गरेकय कययवक्रमको अिलयइि प्रकयशि तथय प्रसयरण गिे, 

(ठ) कृवष, पयवटि र प्रयकृनतक श्रोत जस्तय विषयमय खोजमूलक तथ्यहरु प्रियरमय 
ल्ययई रोजगयरमूलक कययवक्रम प्रिधवि गदै िेपयलको अथवव्यिस्थयलयई सबल 
बियउि सहयोग परु् ययउिे कययवक्रम प्रसयरण गिे, 

(ि) तोवकए बमोचजमकय अन्य कययवहरु गिे। 

 

पररच्छेद–३ 

पररषद्को गठि तथय कयम, कतवव्य र अनधकयर सम्बन्धी व्यिस्थय 
 

६.  पररषद्को गठिाः (१) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको िीनत निमयवण गिव तथय सो संस्थयले 
सम्पयदि गिुव पिे कययवको लयनग िीनतगत निदेशि ददि एक पररषद् को गठि हिुेछ ।  

(२) पररषद् मय देहयय बमोचजमकय सदस्यहरु रहिेछि :- 

(क) सञ्चयर तथय सूििय प्रविनध मन्री  िय रयज्यमन्री -अध्यक्ष 

(ख) सचिि, अथव मन्रयलय -सदस्य 

(ग) सचिि, कयिूि, न्ययय तथय संसदीय मयनमलय मन्रयलय -सदस्य 

(घ) सचिि, सञ्चयर तथय सूििय प्रविनध मन्रयलय -सदस्य 



(ङ) सचिि, संघीय मयनमलय तथय सयमयन्य प्रशयसि मन्रयलय -सदस्य 

(ि) विनभन्न पेशयकमी र समयजसेिीहरु मध्येबयट प्रत्यके प्रदेश सरकयरबयट 
एक एक जियको दरले मिोिीत सयत जिय   

 

-सदस्य 

(छ) वपछिय िगव, अल्पसंखयक, वकसयि, श्रनमक, वपछनिएकोो क्षेर, पयवटि, 
चशक्षय क्षेरको प्रनतनिनधत्ि हिुे गरी मन्रयलयबयट मिोिीत  कचम्तमय 
दईु जिय मवहलय सवहत सयत जिय 

 

-सदस्य 

(ज) चजल्लय समन्िय महयसंघ, गयउाँपयनलकय महयसंघ र िगरपयनलकय संघको 
प्रनतनिनध  

 

-सदस्य 

(झ) दफय २1 बमोचजम गठि भएको श्रोतय तथय दशवक समूहकय कम्तीमय 
एक जिय मवहलय सवहत मन्रयलयबयट मिोिीत तीि जिय 

 

-सदस्य 

(ञ) अध्यक्ष, िलचिर विकयस िोिव -सदस्य 

(ट) अध्यक्ष, िेपयल परकयर महयसंघ  -सदस्य 

(ठ) अध्यक्ष, िेपयल उद्योग ियचणज्य महयसंघ -सदस्य 

(ि) अध्यक्ष, िेपयल विज्ञयपि संघ     -सदस्य 

(ढ) मयन्यतय प्रयप्त विश्वविद्ययलयकय परकयररतय विषयकय प्रयध्ययपक िय 
सहप्रयध्ययपकहरु मध्यबेयट मन्रयलयबयट मिोिीत कम्तीमय एक जिय 
मवहलय सवहत दईु जिय 

 

-सदस्य 

(ण) अध्यक्ष, कययवकयरी सनमनत -सदस्य-सचिि 

 

   (३) पररषद् को सदस्य मिोियि गदयव समयिशेी नसियन्तकय आधयरमय गिुव पिेछ ।  

  (४) पररषद्को बैठक िषवमय कम्तीमय एक पटक बस्िछे ।  

(५) पररषद्को बैठकमय आिश्यकतय अिसुयर विषय विज्ञलयई आमन्रण गिव सवकिछे। 

(६) उपदफय (१) को खण्ि (ि), (छ), (झ) र (ढ) बमोचजमकय सदस्यको पदयिनध तीि 
िषवको हिुछे।  

 

(७) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कययवविनध पररषद्ले निधयवरण गरे बमोचजम हिुछे।  



७. पररषद्को कयम, कतवव्य र अनधकयराः पररषद्को कयम, कतवव्य र अनधकयर देहयय बमोचजम हिुेछाः- 

क) (  सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको उद्देश्य प्रयनप्तकय लयनग कययवकयरी सनमनतलयई 
आिश्यक निदेशि ददिे, 

(ख) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयकय अध्यक्ष,  सदस्य र कमवियरीले पयलिय गिुव पिे 
आियर संवहतय बियई लयगू गिे िय गरयउिे, 

(ग) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको ियवषवक योजिय तथय कययवक्रम अिसुयर भएकय 
कययवहरुको समीक्षय गिे, 

(घ) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण सम्बन्धमय अपियउि ु पिे िीनतकय सम्बन्धमय िेपयल 
सरकयरलयई सझुयि ददिे, 

(ङ) तोवकए बमोचजमकय अन्य कययवहरु गिे ।  

 

पररच्छेद–४ 

कययवकयरी सनमनतको गठि तथय कयम, कतवव्य र अनधकयर सम्बन्धी व्यिस्थय 
 
 

८.  कययवकयरी सनमनतको गठिाः (१) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयमय देहयय बमोचजमको एक 
कययवकयरी सनमनतको गठि हिुेछ:- 

(क) िेपयल सरकयरले नियिु गरेको व्यचि  -अध्यक्ष 

(ख) मन्रयलयले तोकेको रयजपरयंवकत प्रथम शे्रणीको अनधकृत -सदस्य 

(ग) मन्रयलयले मिोिीत गरेको कचम्तमय एक जिय मवहलय सवहत तीि 
जिय    

-सदस्य 

(२) कययवकयरी सनमनतको अध्यक्ष सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको कययवकयरी प्रमखु 
हिुेछ। 

(३) प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृतले कययवकयरी सनमनतको सचिि भई कयम गिेछ ।  

(४) अध्यक्ष र उपदफय (१) को खण्ि (ग) बमोचजमकय सदस्यको पदयिनध पयाँि िषवको 
हिुेछ। 

(5) अध्यक्षको पयररश्रनमक, सेिय, शतव र सवुिधय तथय सदस्यको सवुिधय तोवकए बमोचजम 
हिुेछ। 



९. कययवकयरी सनमनतको अध्यक्ष र सदस्यको योग्यतयाः कययवकयरी सनमनतकोो अध्यक्ष िय सदस्यमय 
नियिु हिु देहयय बमोचजमको योग्यतय हिु ुपिेछाः- 

(क) िेपयली ियगररक, 

(ख) पैतीस िषव उमेर पूरय भएको, 

(ग) उच्ि िैनतक िररर भएको, 

(घ) अध्यक्षको हकमय मयन्यतयप्रयप्त विश्वविद्ययलयबयट कम्तीमय स्ियतक तह उत्तोीणव 
गरी परकयररतय, मयिविकी, व्यिस्थयपि, बजयर व्यिस्थयपि, सूििय प्रविनध 
िय प्रसयरण सम्बन्धी इचन्जनियरचोङ्ग क्षेरमय कम्तीमय पन्र िषवको अिभुि 
प्रयप्त गरेको, 

(ङ) सदस्यको हकमय कम्तोीमय स्ियतक तह उत्तीणव गरी टेनलनभजि, रेनियो  र 
प्रसयरण  प्रविनधको के्षरमय कम्तोीमय दश िषवको अिभुि प्रयप्त गरेको, 

(ि)  नियचुि हुाँदयको बखत कुिै रयजिीनतक दलको सदस्य िरहेको, 

(छ) आमसञ्चयर संस्थयको पदयनधकयरी, सञ्चयलक िय सम्पयदक िरहेको ।  

  १०. कययवकयरी सनमनतको अध्यक्ष र सदस्यको अयोग्यतय:   देहययकय व्यचि कययवकयरी सनमनतको 
अध्यक्ष िय सदस्यमय नियिु हिु अयोग्य मयनििछे:- 

(क) कुिै विदेशी रयिको स्थययी आियसीय अिमुनतपर िय ियगररकतय नलएको, 

(ख)  भ्रष्टयियर, जिरजस्ती करणी, लैवङ्गक वहंसय, मयिि बेिविखि तथय ओसयर पसयर, लयगू 
औषध नबक्री वितरण िय ओसयर पसयर, सम्पचत्त शिुीकरण, रयहदयिी दरुुपयोग, 

अपहरण, संगदठत अपरयध िय िैनतक पति देचखिे फौजदयरी कसूरमय अदयलतबयट 
सजयय पयएको,  

 (ग) दफय ९ बमोचजमको योग्यतय िभएको, 

(घ) प्रिनलत कयिूि बमोचजम अयोग्य भएको। 

  ११.  कययवकयरी सनमनतको अध्यक्ष र सदस्यको पद ररि हिुे अिस्थय:  देहययको अिस्थयमय 
कययवकयरी सनमनतको अध्यक्ष िय सदस्यको पद ररि भएको मयनििछे। 

(क) अध्यक्षले िेपयल सरकयर समक्ष र सदस्यले मन्रयलय समक्ष नलखचोत रयचजियमय 
ददएमय, 

  (ख) निजको पदयिनध पूरय भएमय, 



  (ग) दफय १४ बमोचजम पदबयट हटयइएमय, 

  (घ) दफय 1० बमोचजम अयोग्य भएमय, 

  (ङ) निजको उमेर सयठी िषव पूरय भएमय, 

  (ि) निजको मतृ्य ुभएमय। 

१२. कययवकयरी सनमनतको कयम, कतवव्य र अनधकयराः कययवकयरी सनमनतको कयम, कतवव्य र अनधकयर 
देहयय बमोचजम हिुेछाः- 

(क) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको बयवषवक िीनत, योजिय, कययवक्रम र बजेट स्िीकृत 
गिे, 

(ख) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको बयवषवक प्रनतिदेि पररषद् समक्ष पेश गिे, 

(ग) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको आियर संवहतय, मयपदण्ि, सम्पयदि गणुस्तर तथय 
कययवक्रम निदेचशकय जयरी गिे, 

(घ) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको समग्र व्यिस्थयपिको रेखदेख, सपुरीिेक्षण तथय 
नियन्रण गिे, 

(ङ) सम्पयदकीय स्ितन्रतय र निष्पक्षतयको संरक्षणकय लयनग आिश्यक कययव गिे, 

(ि) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयबयट सम्पयदि हिु ेकयमको कययवयोजिय बियई लयगू 
गिे िय गरयउि,े 

(छ) प्रसयरणसाँग सम्बचन्धत विषयमय अध्ययि अिसुन्धयि गिे िय गरयउि,े 

(ज) समयियर तथय कययवक्रमलयई गणुस्तरयिु बियउि आिश्यक कययव गिे, 

(झ) प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृतको कयमको मूल्ययङ्कि तथय अिगुमि गिे, 

(ञ) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको कमवियरीको दरबन्दी स्िीकृत गिे, 

(ट) तोवकए बमोचजमकय अन्य कययव गिे ।  

१३. कययवकयरी सनमनतको बैठक र निणवयाः (१) कययवकयरी सनमनतको बैठक कम्तोीमय मवहियको एक 
पटक सो सनमनतको अध्यक्षले तोकेको नमनत, समय र स्थयिमय बस्िेछ ।  

  (२) कययवकयरी सनमनतको बैठकको अध्यक्षतय अध्यक्षले गिेछ । 



  (३) कययवकयरी सनमनतको कूल सदस्य संखययको कम्तीमय एकयउन्न प्रनतशत सदस्यहरु 
उपचस्थत भएमय बैठककय लयनग गणपूरक संखयय पगेुको मयनििेछ । 

  (4) कययवकयरी सनमनतको निणवय बहमुतबयट हिुेछ। कुिै विषयमय बैठकमय िहमुत 
कययम हिु िसकेमय अध्यक्षले निणयवयक मत ददिछे । 

  (५) बैठकको निणवय अध्यक्षले प्रमयचणत गिेछ । 

  (6) कययवकयरी सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्य कययवविनध सनमनतले निधयवरण गरे बमोचजम 
हिुेछ । 

१४. कययवकयरी सनमनतको अध्यक्ष र सदस्यलयई पदबयट हटयउिे सवकिे: (१) दफय 8 को उपदफय 
(४) मय जिुसकैु कुरय लेचखएको भए तयपनि देहययकय आधयरमय कययवकयरी सनमनतको अध्यक्षलयई 
िेपयल सरकयर र सदस्यलयई मन्रयलयले पदबयट हटयउि सक्िेछोाः- 

(क)  कययवक्षमतयको अभयि भएमय, 

(ख)  खरयब आिरण भएमय, 

(ग)  इमयन्दयरीपूिवक आफ्िो पदीय कतवव्य पयलि िगरेमय,  

(घ)  कययवसम्पयदि सम्झौतय बमोचजम कयम िगरेमय,  

(ङ)    सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको वहत विपरीत हिुे कुिै कयम गरेमय,  

(ि)  मयिनसक अस्िस्थतयको कयरणले कयम कयरियही गिव असमथव भएमय । 

    (२) उपदफय (१) बमोचजम पदबयट हटयउि ुपूिव त्यस्तो अध्यक्ष तथय सदस्यलयई सफयइ पेश 
गिे मियनसि मौकय ददि ुपिेछ । 

१५.  कययवकयरी सनमनतको अध्यक्षको कयम, कतवव्य र अनधकयर: यस ऐिमय अन्यर लेचखएकोो कयम, 
कतवव्य र अनधकयरकय अनतररि कययवकयरी सनमनतको अध्यक्षको कयम, कतवव्य र अनधकयर देहयय 
बमोचजम हिुेछ:- 

(क) ियवषवक िीनत, योजिय, कययवक्रम तथय बजेट तजुवमय गरी स्िीकृनतकय लयनग 
कययवकयरी सनमनतमय पेश गिे, 

(ख) कययवकयरी सनमनतको बैठकको कययवसूिी तययर गिे िय गरयउिे, 

(ग) पररषद्को बैठक व्यिस्थयपि गिे, 

(घ) पररषद् तथय कययवकयरी सनमनतको बैठककय निणवय कयययवन्ियि गिे िय 
गरयउिे, 



(ङ) मन्रयलयको स्िीकृनत नलई सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको विकयसकय 
लयनग रयविय तथय अन्तरयवविय सरकयरी तथय गैर सरकयरी संस्थयसाँग सम्बन्ध 
स्थयवपत गिे, 

(ि) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको कययवकयरी सनमनतले अनधकयर प्रत्यययोजि 
गरेकय कययव गिे, 

(छ) तोवकए बमोचजमकय अन्य कययव गिे। 

१६.  कययवकयरी सनमनतको अध्यक्षको पद ररि रहेको अिस्थयमय बैठक र निणवय: (१) कययवकयरी 
सनमनतको अध्यक्षको पद ररि रहेको अिस्थयमय मन्रयलयले तोकेको कययवकयरी सनमनतको सदस्यले 
बैठकको अध्यक्षतय गिेछ। 

  (२) उपदफय (१) बमोचजम मन्रयलयले तोकेको कययवकयरी सनमनतको सदस्यले अको 
व्यिस्थय िभएसम्म कययवबयहक अध्यक्षको हैनसयतमय कययवकयरी सनमनतको बैठक बोलयउि र 
कययवकयरी सनमनतको सम्पूणव कयम कयरबयही सञ्चयलि गिव सक्िेछ। 

पररच्छेद–५ 

प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृतको नियचुि तथय सेिय,  शतव र सवुिधय सम्बन्धी व्यिस्थय 
 

१७. प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृतको नियचुिाः (१) कययवकयरी सनमनतको अध्यक्षको सयमयन्य निदेशि 
तथय नियन्रणमय रही सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको दैनिक प्रशयसकीय कययव सञ्चयलि गिवकय 
लयनग एक प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृत रहिछे ।  

  (२) कययवकयरी सनमनतले सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको िररष्ठ कमवियरीहरु मध्यबेयट 
सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृत नियिु गिेछ।   

 (३) प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृतको पदयिनध, सेियकय शतव र सवुिधय तोवकए बमोचजम 
हिुेछ।  

१८.  प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृतको कयम, कतवव्य र अनधकयराः प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृतको कयम, 
कतवव्य र अनधकयर देहयय बमोचजम हिुेछाः- 

(क) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको ियवषवक िीनत, योजिय, कययवक्रम तथय बजटे 
तजुवमय गरी अध्यक्ष समक्ष पेश गिे, 

(ख) ियवषवक कययवक्रमको कयययवन्ियिको लयनग कययवयोजिय बियई अध्यक्ष समक्ष पेश 
गिे, 



(ग) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयकय कमवियरीको कययवको रेखदेख, समन्िय, नियन्रण, 
अिगुमि तथय मूल्ययङ्कि गिे,  

(घ) अध्यक्षको निदेशि अिसुयर कययवकयरी सनमनतको बैठक बोलयउिे,  

(ङ) तोवकए बमोचजमकय अन्य कययवहरु गिे ।  

 

पररच्छेद–६ 

आनथवक व्यिस्थय 
 

१९. सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको कोषाः (१) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको कयम कयरबयहीलयई 
प्रभयिकयरी रुपले सञ्चयलि गिव एक कोष रहिछे ।  

  (२) उपदफय (१) बमोचजमको कोषमय देहयय बमोचजमकय रकम रहिेछि :- 

   (क) िेपयल सरकयरबयट प्रयप्त अिदुयि, 

   (ख) संघ, प्रदेश र स्थयिीय तहबयट प्रयप्त अिदुयि, 

(ग) विदेशी सरकयर िय विदेशी संघ संस्थयबयट प्रयप्त रकम, 

   (घ) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको आम्दयिीबयट प्रयप्त रकम । 

  (3) उपदफय (2) को खण्ि (ग) बमोचजमको रकम प्रयप्त गिुव अचघ िेपयल सरकयर,  अथव 
मन्रयलयको सहमनत नलि ुपिेछ ।  

२०. लेखयपरीक्षणाः (१) कोषको आय-व्ययको लेखय िेपयल सरकयरको स्िीकृत ढयाँिय बमोचजम 
रयचखिेछ।  

(२) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको कोषको प्रिनलत संघीय कयिूि बमोचजम आन्तररक 
लेखयपरीक्षण गरयउि ुपिेछ। 

(३) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको कोषको आय-व्ययको अचन्तम लेखयपरीक्षण 
महयलेखय पररक्षकबयट हिुेछ। 

पररच्छेद–७ 

विविध 

२१. श्रोतय तथय दशवक समूह गठि गिव सवकि:े (१) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयले प्रसयरण गरेको 
कययवक्रम तथय समयियरको सम्बन्धमय आिश्यक रयय, सल्लयह, सझुयि नलिकय लयनग श्रोतय तथय 
दशवक समूह गठि गिव सक्िछे। 



   (२) उपदफय (१) बमोचजमको समूहको कयम, कतवव्य, अनधकयर र सञ्चयलि सम्बन्धी 
कययवविनध तोवकए बमोचजम हिुेछ।  

२2.  कमवियरी सम्बन्धी व्यिस्थयाः (१) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयले आफ्िो कययव सञ्चयलि गिव 
आिश्यक पिे कमवियरी नियचुि गिव सक्िेछ।  

  (2) यो ऐि प्रयरम्भ भएपनछ सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयमय कुिै विज्ञ व्यचि िय 
समयियर ियिकलयई करयर सेिय िय ज्ययलयदयरीमय कयममय लगयउि सवकिेछ। 

  (3) यस ऐि बमोचजम कमवियरीको नियचुि, सेिय, शतव र सवुिधय सम्बन्धी व्यिस्थय 
तोवकए बमोचजम हिुेछ।    

२3.  प्रसयरणमय विक्िेन्सीको सनुिचिततयाः (१) प्रिनलत कयिूिमय जिुसकैु कुरय लेचखएको भए तयपनि 
प्रसयरण विक्िने्सीको पवहलो प्रयथनमकतय सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयलयई  ददि ुपिेछ ।  

  (2) िेपयल सरकयरले सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयलयइव उपलब्ध गरयउिे प्रसयरण 
विक्िेन्सीमय कुिै शलु्क लयग्िे छैि।  

२4. संक्रमणकयलीि व्यिस्थयाः  दफय 3 को उपदफय (3) बमोचजम िेपयल टेनलनभजि र रेनियो 
िेपयललयई सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयमय देहयय बमोचजम रुपयन्तरण गररिेछोाः- 

(क) यो ऐि प्रयरम्भ हुाँदयकय बखत िेपयल टेनलनभजि र रेनियो िेपयलमय स्िीकृत रहेकय 
दरबन्दीहरुलयई सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको आिश्यकतय र औचित्यकय 
आधयरमय पिुरयिलोकि गरी दरिन्दी पिुसंरििय गररिेछ। 

(ख) यो ऐि प्रयरम्भ हुाँदयकय बखत िेपयल टेनलनभजि र रेनियो िेपयलमय कययवरत स्थययी 
कमवियरीहरु खण्ि (क) बमोचजम कययम गररएको नमल्दो दरिन्दी (पद, तह र 
शे्रणी) मय समययोजि हिुछेि  । 

   तर करयरमय नियिु िय सम्झौतय भई कययवरत कमवियरीहरुको हकमय 
सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको आिश्यकतय अिसुयर मयर व्यिस्थयपि गररिछे। 

(ग) खण्ि (ख) बमोचजम नमल्दो पद, तह र शे्रणीमय समययोजि हिु िसकेकय 
कमवियरीहरुलयई निजको बयाँकी अिनध गणिय गरी अिकयश ददिे व्यिस्थय गिव 
सवकिछे।  

   तर सो अिनध अनििययव अिकयश हिुे उमेर भन्दय बढी हिुे गरी गणिय 
गररिे छैि। 



(घ) खण्ि (ख) बमोचजम समययोजि भएकोो कमवियरीको सेिय सवुिधय निजले खयइवपयइव 
आएको सेिय सवुिधय भन्दय कम हिुे छैि । 

(ङ) यो ऐि प्रयरम्भ हुाँदयको बखत कययम रहेको िेपयल टेनलनभजि र रेनियो िेपयलको 
िल, अिल सम्पनत र दयवयत्ि यो ऐि प्रयरम्भ भएपनछ सयिवजनिक सेिय प्रसयरण 
संस्थयको ियउाँमय सिेछ ।  

(ि) यो ऐि बमोचजम सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको कययवकयरी सनमनत गठि िभएसम्म 
िेपयल टेनलनभजि र रेनियो िपेयलकोो सञ्चयलक सनमनतले यथयित रुपमय कययव गिे 
छिो । 

(छ) रेनियो िेपयल र िेपयल टेनलनभजिको मौजदुय सम्पनत, दयवयत्ि र व्यिस्थयपि िेपयल 
सरकयरले तोके बमोचजम हिुछे । 

25.  िेपयल सरकयरले निदेशि ददि सक्िे: यस ऐिको उद्देश्य कयययवन्ियि गिवकय लयनग िेपयल सरकयरले 
सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयलयई आिश्यकतय अिसुयर निदेशि ददि सक्िेछ । 

२6.  ियवषवक प्रनतिदेिाः (१) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयले आफ्िो ियवषवक प्रनतिदेि िेपयल सरकयर 
समक्ष पेश गिेछ। 

  (2) उपदफय (१) बमोचजमको प्रनतिदेिमय समयिेश गिुव पिे विषय तोवकए बमोचजम 
हिुेछ।  

२7. िेपयल सरकयरसाँग सम्पकव ाः सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयले िेपयल सरकयरसाँग सम्पकव  रयखदय 
मन्रयलय मयफव त रयख्न ुपिेछ । 

28.  नियम बियउि ेअनधकयराः  यस ऐिको उद्देश्य कयययवन्ियि गिव िेपयल सरकयरले आिश्यक नियमहरु 
बियउि सक्िछे।  

29.   कययवविनध तथय विनियमयिली बियउि ेअनधकयराः  यो ऐि र यस ऐि अन्तगवत बिेको नियमको 
अधोीिमय रही सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयले आिश्यक कययवविनध तथय विनियमयिली बियई 
लयगो ूगिव सक्िेछ।  

३0. खयरेजी र बियउाः  (१) सञ् ियर संस्थयि ऐि, २०२८ र रेनियो प्रसयर सेिय विकयस (सनमनत) 
गठि आदेश, २०४१ खयरेज गररएको छ। 

  (२) सञ् ियर संस्थयि ऐि, २०२८ र रेनियो प्रसयर सेिय विकयस (सनमनत) गठि आदेश, 
२०४१  बमोचजम भए गरेकय कयम कयरबयही यसै ऐि बमोचजम भए गरेको मयनििछे। 

 



सयिवजनिक सेिय प्रसयरण  सम्बन्धी कयिूिलयई संशोधि र एकीकरण गिव बिेको 
विधेयकको व्ययखययत्मक वटप्पणी 

क्र.
स. 

दफय दफय चशषवक व्ययखययत्मक वटप्पणी 

१. २ पररभयषय यस दफयमय ऐिको ठयउाँ ठयउाँमय दोहोररएकय शब्दहरूको पररभयषय स्पष्ट पयिव आिश्यक 
शब्दहरुको पररभयषय गररएको छ । 

२. ३ सयिवजनिक सेिय 
प्रसयरण संस्थयको 
स्थयपिय 

यस दफयमय सञ् ियर संस्थयि ऐि, २०२८ अन्तगवत स्थयपिय भएको िेपयल टेनलनभजि 
र रेनियो प्रसयर सेिय विकयस (सनमनत) गठि आदेश, २०४१ अन्तगवत गठि भएको 
रेनियो िेपयललयई सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयमय रुपयन्तरण गरर सयिवजनिक 
प्रसयरणलयई गणुस्तरीय तथय प्रभयिकयरी बियउि एक सयिवजनिक सेिय प्रसयरण 
संस्थयको स्थयपिय गिे व्यिस्थय गररएको छ । 

३. ४ सयिवजनिक सेिय 
प्रसयरण संस्थय 
स्िशयनसत संस्थय हिु े

यस दफयमय देहययको व्यिस्थय गररएको छ:- 

• सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थय एक अविचच्छन्न उत्तरयनधकयरियलय स्िशयनसत र 
संगदठत संस्थय हिुेछ।  

• सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको कयम कयरबयहीकय लयनग आफ्िो एउटय छुटै्ट 
छयप हिुेछ । 

• सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयले व्यचि सरह िल िय अिल सम्पनत प्रयप्त गिव, 
उपभोग गिव,  बेिविखि गिव िय अन्य कुिै वकनसमले व्यिस्थय गिव सक्िेछ ।  

• सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयले व्यचि सरह आफ्िो ियमबयट ियनलस, उजरु 
गिव र सो संस्थय उपर पनि सोही ियममय ियनलस उजरु लयग्ि सक्िेछ ।  

• सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयले व्यचि सरह करयर गिव, करयर बमोचजमको 
अनधकयर प्रयोग गिव तथय दयवयत्ि निियवह गिव सक्िछे ।   

 

४. ५ सयिवजनिक सेिय 
प्रसयरण संस्थयकय 
कययवहरु 

यस दफयमय सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयकय कययवहरु देहयय बमोचजम हिु ेव्यिस्थय 
गररएको छ:- 
(क) भौगोनलक अखण्ितय र रयविय एकतय, सयमयचजक तथय सयाँस्कृनतक सदो भयि 
कययम गिे, रयविय वहत र रयवियतयको प्रिधवि गिे, संघीय इकयइ बीिको स-ुसम्बन्ध 
अनभिृवि गिे समयियर, सूििय, सन्देश र कययवक्रमको उत्पयदि तथय प्रसयरण गिे, 

(ख) विनभन्न जयत, जयती, धमव, भयषय, संस्कृनत र सम्प्रदयय बीि सद् भयि, सवहष्णतुय र 
ऐक्यिितय कययम गिे तथय विनभन्न िगव, के्षर र समदुययको उत्थयि र विकयसकय 
लयनग कययवक्रम उत्पयदि तथय प्रसयरण गिे, 

(ग) सयिवजनिक सरोकयर र ियगररककय आिश्यकतय अिसुयरको विषयमय कययवक्रम 
उत्पयदि तथय प्रसयरण गिे, 



 (घ) ियगररकको सूिियको हक प्रिलि गरयउि मलुकुको सबै भभूयगमय प्रसयरणको 
पहुाँि प-ुययउिे, 
 (ङ) प्रसयरण क्षरेमय भएकय विकयस र िययाँ प्रविनधको अनधकतम उपयोग गरी रयविय 
तथय अन्तरयववियस्तरमय समेत सूििय, सन्देश र मिोरञ्जि प्रदयि गिे, 

(ि) सूििय सम्प्रषेणियरय मलुकुको रयिभयषय, लोपोन्मखु मयत ृभयषय, कलय, संस्कृनत र 
सम्पदयको संरक्षण तथय प्रिधवि गिे, 

(छ) जिस्ियस्थ्य, जिहचोत, ियतयिरण, जलियय ुपररितवि, विपद् र अन्य आपतकयलीि 
अिस्थय सम्बन्धी सूििय तथय पूिव जयिकयरी प्रियह गरी जििेतिय जगयउिे, 
(ज) सिेतियमूलक र मिोरञ्जिोयत्मक कययवक्रम उत्पयदि तथय प्रसयरण गिे, 

(झ) ज्ञयि, विज्ञयि र प्रविनध प्रिधवि गिे कययवक्रम उत्पयदि तथय प्रसयरण गिे, 

(ञ) मलुकुको समग्र विकयसमय योगदयि ददि ेखयलकय कययवक्रमको उत्पयदि तथय 
प्रसयरण गिे, 

(ट) आफूले प्रसयरण गरेकय कययवक्रमको अिलयइि प्रकयशि तथय प्रसयरण गिे, 

(ठ) कृवष, पयवटि र प्रयकृनतक श्रोत जस्तय विषयमय खोजमूलक तथ्यहरु प्रियरमय 
ल्ययई रोजगयरमूलक कययवक्रम प्रिधवि गदै िेपयलको अथवव्यिस्थयलयई सबल बियउि 
सहयोग परु् ययउिे कययवक्रम प्रसयरण गिे, 

(ि) तोवकए बमोचजमकय अन्य कययवहरु गिे। 

 

५. ६ पररषद्को गठि यस दफयमय सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको िीनत निमयवण गिव तथय सो संस्थयले 
सम्पयदि गिुव पिे कययवको लयनग िीनतगत निदेशि ददि सञ्चयर तथय सूििय प्रविनध 
मन्री  िय रयज्यमन्री अध्यक्ष रहिे गरी एक पररषद् को गठि हिुे, पररषद् मय सदस्य 
मिोियि गदयव समयिशेी नसियन्तकय आधयरमय गिुव पिे,पररषद्को बैठक िषवमय कम्तीमय 
एक पटक बस्िे जस्तय व्यिस्थयहरु गररएको छ ।  

६. ७ पररषद्को कयम, 

कतवव्य र अनधकयर 

यस दफयमय देहययको व्यिस्थय गररएको छ:- 

• सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको उद्देश्य प्रयनप्तकय लयनग कययवकयरी सनमनतलयई 
आिश्यक निदेशि ददिे, 

• सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयकय अध्यक्ष,  सदस्य र कमवियरीले पयलिय गिुव पिे 
आियर संवहतय बियई लयगू गिे िय गरयउिे, 

• सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको ियवषवक योजिय तथय कययवक्रम अिसुयर भएकय 
कययवहरुको समीक्षय गिे, 

• सयिवजनिक सेिय प्रसयरण सम्बन्धमय अपियउि ु पिे िीनतकय सम्बन्धमय िेपयल 
सरकयरलयई सझुयि ददिे, 

• तोवकए बमोचजमकय अन्य कययवहरु गिे ।  

 



७. ८ कययवकयरी सनमनतको 
गठि 

यस दफयमय िेपयल सरकयरले नियिु गरेको व्यचि अध्यक्ष रहिे गरी एक कययवकयरी 
सनमनतको गठि हिुे, कययवकयरी सनमनतको अध्यक्ष सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको 
कययवकयरी प्रमखु हिु,े प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृतले कययवकयरी सनमनतको सचिि भई 
कयम गिे, अध्यक्षको पयररश्रनमक, सेिय, शतव र सवुिधय तथय सदस्यको सवुिधय तोवकए 
बमोचजम हिुे जस्तय व्यिस्थयहरु रयचखएको छ ।  

८. ९ कययवकयरी सनमनतको 
अध्यक्ष र सदस्यको 
योग्यतय 

यस दफयमय कययवकयरी सनमनतकोो अध्यक्ष िय सदस्यमय नियिु हिु देहयय बमोचजमको 
योग्यतय हिु ुपिे व्यिस्थय गररएको छाः- 
(क) िेपयली ियगररक, 

(ख) पैतीस िषव उमेर पूरय भएको, 
(ग) उच्ि िैनतक िररर भएको, 
(घ) अध्यक्षको हकमय मयन्यतयप्रयप्त विश्वविद्ययलयबयट कम्तीमय स्ियतक तह उत्तोीणव 
गरी परकयररतय, मयिविकी, व्यिस्थयपि, बजयर व्यिस्थयपि, सूििय प्रविनध िय प्रसयरण 
सम्बन्धी इचन्जनियरचोङ्ग क्षेरमय कम्तीमय पन्र िषवको अिभुि प्रयप्त गरेको, 
(ङ) सदस्यको हकमय कम्तोीमय स्ियतक तह उत्तीणव गरी टेनलनभजि, रेनियो  र 
प्रसयरण  प्रविनधको के्षरमय कम्तोीमय दश िषवको अिभुि प्रयप्त गरेको, 
(ि)  नियचुि हुाँदयको बखत कुिै रयजिीनतक दलको सदस्य िरहेको, 
(छ) आमसञ्चयर संस्थयको पदयनधकयरी, सञ्चयलक िय सम्पयदक िरहेको  

९. 1० कययवकयरी सनमनतको 
अध्यक्ष र सदस्यको 
अयोग्यतय 

यस दफयमय देहययकय व्यचि कययवकयरी सनमनतको अध्यक्ष िय सदस्यमय नियिु हिु 
अयोग्य मयनििे व्यिस्थय गररएको छ:- 
(क) कुिै विदेशी रयिको स्थययी आियसीय अिमुनतपर िय ियगररकतय नलएको, 
(ख)  भ्रष्टयियर, जिरजस्ती करणी, लैवङ्गक वहंसय, मयिि बेिविखि तथय ओसयर पसयर, 

लयगू औषध नबक्री वितरण िय ओसयर पसयर, सम्पचत्त शिुीकरण, रयहदयिी दरुुपयोग, 

अपहरण, संगदठत अपरयध िय िैनतक पति देचखिे फौजदयरी कसूरमय अदयलतबयट 
सजयय पयएको,  
 (ग) दफय ९ बमोचजमको योग्यतय िभएको, 
(घ) प्रिनलत कयिूि बमोचजम अयोग्य भएको। 

1०. 1१ कययवकयरी सनमनतको 
अध्यक्ष र सदस्यको 
पद ररि हिु े
अिस्थय 

यस दफयमय देहययको अिस्थयमय कययवकयरी सनमनतको अध्यक्ष िय सदस्यको पद ररि 
भएको मयनिि ेव्यिस्थय गररएको छ:- 
(क) अध्यक्षले िेपयल सरकयर समक्ष र सदस्यले मन्रयलय समक्ष नलखचोत रयचजियमय 
ददएमय, 
(ख) निजको पदयिनध पूरय भएमय, 
(ग) दफय १४ बमोचजम पदबयट हटयइएमय, 
(घ) दफय 1० बमोचजम अयोग्य भएमय, 
(ङ) निजको उमेर सयठी िषव पूरय भएमय, 
(ि) निजको मतृ्य ुभएमय। 



 

1१. 1२ कययवकयरी सनमनतको 
कयम, कतवव्य र 
अनधकयर 

यस दफयमय कययवकयरी सनमनतको कयम, कतवव्य र अनधकयर देहयय बमोचजम हिु े
व्यिस्थय गररएको छ:- 
(क) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको बयवषवक िीनत, योजिय, कययवक्रम र बजटे 
स्िीकृत गिे, 

(ख) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको बयवषवक प्रनतिदेि पररषद् समक्ष पेश गिे, 

(ग) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको आियर संवहतय, मयपदण्ि, सम्पयदि गणुस्तर 
तथय कययवक्रम निदेचशकय जयरी गिे, 

(घ) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको समग्र व्यिस्थयपिको रेखदेख, सपुरीिेक्षण तथय 
नियन्रण गिे, 

(ङ) सम्पयदकीय स्ितन्रतय र निष्पक्षतयको संरक्षणकय लयनग आिश्यक कययव गिे, 

(ि) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयबयट सम्पयदि हिुे कयमको कययवयोजिय बियई 
लयगू गिे िय गरयउि,े 

(छ) प्रसयरणसाँग सम्बचन्धत विषयमय अध्ययि अिसुन्धयि गिे िय गरयउि,े 

(ज) समयियर तथय कययवक्रमलयई गणुस्तरयिु बियउि आिश्यक कययव गिे, 

(झ) प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृतको कयमको मूल्ययङ्कि तथय अिगुमि गिे, 

(ञ) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको कमवियरीको दरबन्दी स्िीकृत गिे, 
(ट) तोवकए बमोचजमकय अन्य कययव गिे ।  

1२. 1३ कययवकयरी सनमनतको 
बैठक र निणवय 

यस दफयमय कययवकयरी सनमनतको बैठक कम्तोीमय मवहियको एक पटक सो सनमनतको 
अध्यक्षले तोकेको नमनत, समय र स्थयिमय बस्ि,ेकययवकयरी सनमनतको बैठकको 
अध्यक्षतय अध्यक्षले गिे,  कययवकयरी सनमनतको कूल सदस्य संखययको कम्तीमय 
एकयउन्न प्रनतशत सदस्यहरु उपचस्थत भएमय बैठककय लयनग गणपूरक संखयय पगेुको 
मयनििे , कययवकयरी सनमनतको निणवय बहमुतबयट हिु,े कुि ै विषयमय बैठकमय िहमुत 
कययम हिु िसकेमय अध्यक्षले निणयवयक मत ददिे, बैठकको निणवय अध्यक्षले प्रमयचणत 
गिे, कययवकयरी सनमनतको बैठक सम्बन्धी अन्य कययवविनध सनमनतले निधयवरण गरे 
बमोचजम हिुे व्यिस्थयहरु गररएको छ । 

   
1३. 1४ कययवकयरी सनमनतको 

अध्यक्ष र 
सदस्यलयई पदबयट 
हटयउिे सवकि े

यस दफयमय देहययकय आधयरमय कययवकयरी सनमनतको अध्यक्षलयई िेपयल सरकयर र 
सदस्यलयई मन्रयलयले पदबयट हटयउि सक्ि े व्यिस्थय गरर पदबयट हटयउि ु पूिव 
त्यस्तो अध्यक्ष तथय सदस्यलयई सफयइ पेश गिे मियनसि मौकय ददि ुपिे व्यिस्थय 
गररएको छ:- 
(क)  कययवक्षमतयको अभयि भएमय, 

(ख)  खरयब आिरण भएमय, 



(ग)  इमयन्दयरीपूिवक आफ्िो पदीय कतवव्य पयलि िगरेमय,  

(घ)  कययवसम्पयदि सम्झौतय बमोचजम कयम िगरेमय,  

(ङ)    सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको वहत विपरीत हिुे कुिै कयम गरेमय,  

(ि)  मयिनसक अस्िस्थतयको कयरणले कयम कयरियही गिव असमथव भएमय । 

1४. 1५ कययवकयरी सनमनतको 
अध्यक्षको कयम, 
कतवव्य र अनधकयर 

यस दफयमय कययवकयरी सनमनतको अध्यक्षको कयम, कतवव्य र अनधकयर देहयय बमोचजम 
हिु ेव्यिस्थय गररएको छ:- 
(क) ियवषवक िीनत, योजिय, कययवक्रम तथय बजेट तजुवमय गरी स्िीकृनतकय लयनग 
कययवकयरी सनमनतमय पेश गिे, 
(ख) कययवकयरी सनमनतको बैठकको कययवसूिी तययर गिे िय गरयउिे, 
(ग) पररषद्को बैठक व्यिस्थयपि गिे, 

(घ) पररषद् तथय कययवकयरी सनमनतको बैठककय निणवय कयययवन्ियि गिे िय गरयउिे, 
(ङ) मन्रयलयको स्िीकृनत नलई सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको विकयसकय लयनग 
रयविय तथय अन्तरयवविय सरकयरी तथय गैर सरकयरी संस्थयसाँग सम्बन्ध स्थयवपत गिे, 

(ि) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको कययवकयरी सनमनतले अनधकयर प्रत्यययोजि 
गरेकय कययव गिे, 
(छ) तोवकए बमोचजमकय अन्य कययव गिे। 

1५. 1६ कययवकयरी सनमनतको 
अध्यक्षको पद ररि 
रहेको अिस्थयमय 
बैठक र निणवय 

यस दफयमय कययवकयरी सनमनतको अध्यक्षको पद ररि रहेको अिस्थयमय मन्रयलयले 
तोकेको कययवकयरी सनमनतको सदस्यले बैठकको अध्यक्षतय गिे र मन्रयलयले तोकेको 
कययवकयरी सनमनतको सदस्यले अको व्यिस्थय िभएसम्म कययवबयहक अध्यक्षको 
हैनसयतमय कययवकयरी सनमनतको बैठक बोलयउि र कययवकयरी सनमनतको सम्पूणव कयम 
कयरबयही सञ्चयलि गिव सक्िे व्यिस्थय गररएको छ ।  

1६. 1७ प्रमखु प्रशयसकीय 
अनधकृतको नियचुि 

यस दफयमय देहययको व्यिस्थय गररएको छ:- 

• कययवकयरी सनमनतको अध्यक्षको सयमयन्य निदेशि तथय नियन्रणमय रही 
सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको दैनिक प्रशयसकीय कययव सञ्चयलि गिवकय लयनग 
एक प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृत रहिेछ ।  

• कययवकयरी सनमनतले सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको िररष्ठ कमवियरीहरु 
मध्येबयट सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृत नियिु 
गिेछ।   

• प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृतको पदयिनध, सेियकय शतव र सवुिधय तोवकए बमोचजम 
हिुेछ।  

1७. 1८ प्रमखु प्रशयसकीय 
अनधकृतको कयम, 

कतवव्य र अनधकयर  

यस दफयमय प्रमखु प्रशयसकीय अनधकृतको कयम, कतवव्य र अनधकयर देहयय बमोचजम 
हिु ेव्यिस्थय गररएको छ:- 



• सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको ियवषवक िीनत, योजिय, कययवक्रम तथय बजेट 
तजुवमय गरी अध्यक्ष समक्ष पेश गिे, 

• ियवषवक कययवक्रमको कयययवन्ियिको लयनग कययवयोजिय बियई अध्यक्ष समक्ष पेश 
गिे, 

• सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयकय कमवियरीको कययवको रेखदेख, समन्िय, 

नियन्रण, अिगुमि तथय मूल्ययङ्कि गिे,  

• अध्यक्षको निदेशि अिसुयर कययवकयरी सनमनतको बैठक बोलयउिे,  
• तोवकए बमोचजमकय अन्य कययवहरु गिे ।  

1८. १९  सयिवजनिक सेिय 
प्रसयरण संस्थयको 
कोष 

यस दफयमय सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको कयम कयरबयहीलयई प्रभयिकयरी रुपले 
सञ्चयलि गिव एक कोष रहिे र कोषमय देहयय बमोचजमकय रकम रहि े व्यिस्थय 
गररएको छ:- 

(क) िेपयल सरकयरबयट प्रयप्त अिदुयि, 

(ख) संघ, प्रदेश र स्थयिीय तहबयट प्रयप्त अिदुयि, 

(ग) विदेशी सरकयर िय विदेशी संघ संस्थयबयट प्रयप्त रकम, 

(घ) सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको आम्दयिीबयट प्रयप्त रकम । 

   

१९. 2० लेखयपरीक्षण यस दफयमय कोषको आय-व्ययको लेखय िेपयल सरकयरको स्िीकृत ढयाँिय बमोचजम 
रयचखि े, सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको कोषको प्रिनलत संघीय कयिूि बमोचजम 
आन्तररक लेखयपरीक्षण गरयउि ु पिे र सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको कोषको 
आय-व्ययको अचन्तम लेखयपरीक्षण महयलेखय पररक्षकबयट हिुे व्यिस्थय गररएको छ। 

2०. 2१ श्रोतय तथय दशवक 
समूह गठि गिव 
सवकि े

यस दफयमय देहयय बमोचजमको व्यिस्थय गररएको छ:- 

• सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयले प्रसयरण गरेको कययवक्रम तथय समयियरको 
सम्बन्धमय आिश्यक रयय, सल्लयह, सझुयि नलिकय लयनग श्रोतय तथय दशवक समूह 
गठि गिव सक्िे,  

• समूहको कयम, कतवव्य, अनधकयर र सञ्चयलि सम्बन्धी कययवविनध तोवकए बमोचजम 
हिुेछ।  

2१. 2२ कमवियरी सम्बन्धी 
व्यिस्थय 

यस दफयमय सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयले आफ्िो कययव सञ्चयलि गिव आिश्यक 
पिे कमवियरी नियचुि गिव सक्िे, सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयमय कुिै विज्ञ व्यचि 
िय समयियर ियिकलयई करयर सेिय िय ज्ययलयदयरीमय कयममय लगयउि सवकिे र यस 
ऐि बमोचजम कमवियरीको नियचुि, सेिय, शतव र सवुिधय सम्बन्धी व्यिस्थय तोवकए 
बमोचजम हिुे व्यिस्थय गररएको छ।    

2२. 2३ प्रसयरणमय 
विक्िेन्सीको 
सनुिचिततय 

यस दफयमय प्रिनलत कयिूिमय जिुसकैु कुरय लेचखएको भए तयपनि प्रसयरण 
विक्िेन्सीको पवहलो प्रयथनमकतय सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयलयई  ददि ु पिे र 

िेपयल सरकयरले सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयलयइव उपलब्ध गरयउिे प्रसयरण 
विक्िेन्सीमय कुिै शलु्क लयग्िे छैि भने्न व्यिस्थय गररएको छ ।  



2३. 2४ संक्रमणकयलीि 
व्यिस्थय 

 यस दफयमय िेपयल टेनलनभजि र रेनियो िेपयललयई सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयमय 
देहयय बमोचजम रुपयन्तरण गररिे व्यिस्थय गररएको छ:- 

 (क) यो ऐि प्रयरम्भ हुाँदयकय बखत िेपयल टेनलनभजि र रेनियो िेपयलमय स्िीकृत 
रहेकय दरबन्दीहरुलयई सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको आिश्यकतय र औचित्यकय 
आधयरमय पिुरयिलोकि गरी दरिन्दी पिुसंरििय गररिेछ। 

(ख) यो ऐि प्रयरम्भ हुाँदयकय बखत िेपयल टेनलनभजि र रेनियो िेपयलमय कययवरत 
स्थययी कमवियरीहरु खण्ि (क) बमोचजम कययम गररएको नमल्दो दरिन्दी (पद, तह 
र शे्रणी) मय समययोजि हिुछेि  ।तर करयरमय नियिु िय सम्झौतय भई कययवरत 
कमवियरीहरुको हकमय सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको आिश्यकतय अिसुयर मयर 
व्यिस्थयपि गररिछे। 

(ग) खण्ि (ख) बमोचजम नमल्दो पद, तह र शे्रणीमय समययोजि हिु िसकेकय 
कमवियरीहरुलयई निजको बयाँकी अिनध गणिय गरी अिकयश ददिे व्यिस्थय गिव 
सवकिछे। तर सो अिनध अनििययव अिकयश हिुे उमेर भन्दय बढी हिुे गरी गणिय 
गररिे छैि। 

(घ) खण्ि (ख) बमोचजम समययोजि भएकोो कमवियरीको सेिय सवुिधय निजले खयइवपयइव 
आएको सेिय सवुिधय भन्दय कम हिुे छैि । 

(ङ) यो ऐि प्रयरम्भ हुाँदयको बखत कययम रहेको िेपयल टेनलनभजि र रेनियो िेपयलको 
िल, अिल सम्पनत र दयवयत्ि यो ऐि प्रयरम्भ भएपनछ सयिवजनिक सेिय प्रसयरण 
संस्थयको ियउाँमय सिेछ ।  

(ि) यो ऐि बमोचजम सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयको कययवकयरी सनमनत गठि 
िभएसम्म िेपयल टेनलनभजि र रेनियो िेपयलकोो सञ्चयलक सनमनतले यथयित रुपमय 
कययव गिे छिो  । 

(छ) रेनियो िेपयल र िेपयल टेनलनभजिको मौजदुय सम्पनत, दयवयत्ि र व्यिस्थयपि 
िेपयल सरकयरले तोके बमोचजम हिुेछ । 

  

2४. 2५ िेपयल सरकयरले 
निदेशि ददि सक्ि े

यस दफयमय यस ऐिको उद्देश्य कयययवन्ियि गिवकय लयनग िेपयल सरकयरले सयिवजनिक 
सेिय प्रसयरण संस्थयलयई आिश्यकतय अिसुयर निदेशि ददि सक्िे व्यिस्थय गररएको 
छ । 

2५. 2६ ियवषवक प्रनतिदेि यस दफयमय सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयले आफ्िो ियवषवक प्रनतिेदि िेपयल सरकयर 
समक्ष पेश गिे व्यिस्थय गररएको छ । 

2६. 2७ ियवषवक प्रनतिेदि 
पेश गिुव पिे िेपयल 
सरकयरसाँग सम्पकव  

यस दफयमय सयिवजनिक सेिय प्रसयरण संस्थयले िेपयल सरकयरसाँग सम्पकव  रयखदय 
मन्रयलय मयफव त रयख्न ुपिे व्यिस्थय गररएको छ ।  

2७. 2८ नियम बियउि े
अनधकयर 

यस दफयमय यस ऐिको उद्देश्य कयययवन्ियि गिव िेपयल सरकयरले आिश्यक नियमहरु 
बियउि सक्ि ेव्यिस्थय गररएको छ ।  



 

2८. २९ कययवविनध तथय 
विनियमयिली 
बियउिे अनधकयर 

यस दफयमय यो ऐि र यस ऐि अन्तगवत बिेको नियमको अधोीिमय रही सयिवजनिक 
सेिय प्रसयरण संस्थयले आिश्यक कययवविनध तथय विनियमयिली बियई लयगो ूगिव सक्ि े
व्यिस्थय गररएको छ ।  

२९. 3० खयरेजी र बियउ यस दफयमय देहयय बमोचजमको व्यिस्थय गररएको छ:- 

• सञ् ियर संस्थयि ऐि, २०२८ र रेनियो प्रसयर सेिय विकयस (सनमनत) गठि आदेश, 

२०४१ खयरेज गररएको छ। 

• सञ् ियर संस्थयि ऐि, २०२८ र रेनियो प्रसयर सेिय विकयस (सनमनत) गठि आदेश, 
२०४१  बमोचजम भए गरेकय कयम कयरबयही यसै ऐि बमोचजम भए गरेको 
मयनििेछ। 

 

 

 


