प्रदेश याजऩत्र
गण्डकी प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाङ्ञशत
खण्ड ०३) ऩोखया, काङ्झतक
ि ०२ गते, २०७७ सार (अङ्झतङ्चयक्ताङ्क १४

बाग ३
प्रदे श सयकाय

साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्त्रारमको सूचना
अऩाङ्गता सम्फन्त्धी प्रदे शस्तयीम ङ्झनदे शन सङ्झभङ्झत गठन कामिङ्जिङ्झध, २०७७
प्रदे श ङ्झबत्र यहेका अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तको भानि अङ्झधकायको प्रबािकायी रुऩभा
कामािन्त्िमन गनि गयाउन तथा प्रदे श सयकायफाट अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तको अङ्झधकाय
सम्फन्त्धभा आिश्मक कामि्रमभ तमाय एिॊ कामािन्त्िमन गने गयाउने सभेत प्रमोजनका राङ्झग
प्रदे शस्तयीम ङ्झनदे शन सङ्झभङ्झत गठन गनि िाञ्छनीम बएकोरे,
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अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तको अङ्झधकाय सम्िन्त्धी ऐन, २०७४ को दपा ४१ रे
ङ्छदएको अङ्झधकायको प्रमोग गयी प्रदे श सयकायरे दे हामको कामिङ्जिङ्झध फनाएको छ ।
ऩङ्चयच्छे द-१
प्रायङ्ञम्बक
१.

सॊ ङ्ञऺप्त

नाभ य प्रायम्ब् (१) मो कामिङ्जिङ्झधको नाभ “अऩाङ्गता सम्फन्त्धी प्रदे शस्तयीम

ङ्झनदे शन सङ्झभङ्झत गठन कामिङ्जिङ्झध, २०७७” यहेको छ।

(२) मो कामिङ्जिङ्झध प्रदे श सयकायफाट स्िीकृत बएऩङ्झछ रागङ्ट हङ्टनेछ।

२. ऩङ्चयबाषा् ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अकको  अथि नरागेभा मस कामिङ्जिङ्झधभा,(क) “अध्मऺ” बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको अध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछि।
(ख) “प्रदे श” बङ्ङारे गण्डकी प्रदे श सम्झनङ्ट ऩछि।

(ग) “भन्त्त्रारम” बङ्ङारे प्रदे शको साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्त्रारम सम्झनङ्ट
ऩछि।
(घ) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभ गङ्छठत सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछि।
(ङ) “दोबाषे” बङ्ङारे फङ्जहया िा सङ्टस्त श्रिण बएका व्मङ्ञक्तको सञ्चायभा
सहजीकयण गने साङ्केङ्झतक बाषा अनङ्टिादक िा श्रिण दृङ्जिङ्जिहीन
व्मङ्ञक्तका

राङ्झग

सञ्चायभा

सहजीकयण

गने

स्ऩशि

सञ्चाय

अनङ्टिादक सम्झनङ्ट ऩछि।
ऩङ्चयच्छे द-२
ङ्झनदे शन सङ्झभङ्झत
३. ङ्झनदे शन सङ्झभङ्झतको गठन् (१) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तको अङ्झधकाय सॊ यऺण गनि
ङ्जिद्यभान कानूनको प्रबािकायी कामािन्त्िमनका राङ्झग सभन्त्िम, नीङ्झतगत सहजीकयण,
अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनका राङ्झग दे हाम फभोङ्ञजभको प्रदे शस्तयीम ङ्झनदे शन सङ्झभङ्झत
यहनेछ्(क)

साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्त्री

(ख)

प्रदे श नीङ्झत तथा मोजना आमोग साभाङ्ञजक ङ्जिकास
ऺेत्र हेने सदस्म

- अध्मऺ
- सदस्म

(ग)

सङ्ञचि, भङ्टख्मभन्त्त्री तथा भङ्ञन्त्त्रऩङ्चयषद्को कामािरम

- सदस्म

(घ)

सङ्ञचि, साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्त्रारम

- सदस्म

(ङ)

सङ्ञचि, आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्त्रारम

- सदस्म

(च)

अध्मऺ याङ्जिम अऩाङ्ग भहासङ्घ नेऩार गण्डकी प्रदे श

- सदस्म
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(छ)

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरूको प्रदे शस्तयका सङ्घ, सङ्गठन,
भहासङ्घ तथा भानि अङ्झधकायको ऺेत्रभा कामियत
सॊ स्थाहरुभध्मे पयकपयक अऩाङ्गताका िगिफाट
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि हङ्टने गयी सभािेशी ङ्झसद्धान्त्तको आधायभा
कम्तीभा ५ जना भङ्जहरा सङ्जहत १० जना

(ज)

भन्त्त्रारमको साभाङ्ञजक ङ्जिकास भहाशाखा प्रभङ्टख

- सदस्म

- सदस्म सङ्ञचि

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोङ्ञजभका सदस्महरुको भनोनमन
भन्त्त्रारमरे गनेछ य त्मस्ता सदस्महरूको ऩदािङ्झध तीन िषिको हङ्टनेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ भनोङ्झनत कङ्टनै सदस्मरे आफ्नो ऩदीम ङ्ञजम्भेिायी

ऩूया नगये भा भन्त्त्रारमरे त्मस्ता सदस्मराई जङ्टनसङ्टकै फखत सङ्झभङ्झतफाट हटाउन
सक्नेछ।

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कङ्टनै सदस्मराई ऩदफाट हटाउॉ दा ङ्झनजराई सपाई

ऩेश गने भनाङ्झसफ भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
(५) सङ्झभङ्झतको सङ्ञचिारम भन्त्त्रारमभा यहनेछ।
४. सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय् सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय दे हाम
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:-

(क) अऩाङ्गता सम्फन्त्धी नीङ्झत एिॊ कानून तजङ्टभ
ि ा गनि प्रदे श सयकायराई
ङ्झसपाङ्चयस गने ,

(ख) प्रदे श सयकायफाट स्िीकृत नीङ्झतको अधीनभा यही अऩाङ्गता सम्फन्त्धी
मोजना तथा कामि्रमभ रागङ्ट गने गयाउने,
(ग) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तको अङ्झधकाय सॊ यऺण एिॊ प्रिद्धिनका साथै
अऩाङ्गता सम्फन्त्धी नीङ्झत, मोजना तथा कामि्रमभ कामािन्त्िमनको
अनङ्टगभन गने, गयाउने,
(घ) अऩाङ्गताको ऺेत्रभा काभ गने ङ्जिङ्झबङ्ङ सयकायी ङ्झनकाम य गैयसयकायी
सॊ स्थाहरूफीच सभन्त्िम गने ,
(ङ) अऩाङ्गता सम्फन्त्धभा सूचना सङ्करन एिॊ अध्ममन-अनङ्टसन्त्धान गने
गयाउने,

(च) अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तको हक, ङ्जहत िा अङ्झधकाय ङ्जिऩयीत कङ्टनै काभ
कायिाही

बए

गये को

ऩाइएभा

आिश्मक

सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउने,
(छ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्त्म कामि गने , गयाउने।
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कायिाहीका

राङ्झग
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५. सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्त्धी व्मफस्था् (१) सङ्झभङ्झतको फैठक प्रत्मेक चाय भङ्जहनाभा
कम्तीभा एक ऩटक फस्नेछ।
(२) फैठक अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा फस्नेछ।

(३) सङ्झभङ्झतको कूर सदस्म सङ्खख्माको ऩचास प्रङ्झतशतबन्त्दा फढी सदस्महरू
उऩङ्ञस्थत बएभा सो सङ्झभङ्झतको फैठकका राङ्झग गण ऩूयक सङ्खख्मा ऩङ्टगक
े ो भाङ्झननेछ।

(४) सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्त्धत ऺेत्रका फढीभा दङ्टई जना ङ्जिशेषऻराई फैठकभा

आभन्त्त्रण गनि सक्नेछ।
(५) फङ्जहया य श्रिण दृङ्जिङ्जिङ्जहन सदस्मको राङ्झग साङ्केङ्झतक तथा स्ऩशि साङ्केङ्झतक
दोबाषे फैठकभा उऩङ्ञस्थत बई सेिा उऩरब्ध गयाउन सक्नेछन्।
(६) फैठकको ङ्झनणिम अध्मऺरे प्रभाङ्ञणत गनेछ।
(७) फैठक सम्फन्त्धी अन्त्म कामिङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधाियण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

६. फैठक बत्ता तथा सङ्टङ्जिधा सम्फन्त्धी व्मिस्था् सङ्झभङ्झतका सदस्महरुरे फैठकभा बाग
ङ्झरए िाऩत प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ फैठक बत्ता ऩाउनेछन्।फैठकभा सहबागी
सदस्मको दोबाषे तथा व्मङ्ञक्तगत सहमोगीरे भन्त्त्रारमरे तोके फभोङ्ञजभ ऩाङ्चयश्रङ्झभक
सङ्टङ्जिधा ऩाउनेछन्।

७. िाङ्जषक
ि प्रङ्झतिेदन् सङ्झभङ्झतरे आपूरे गये को काभ कायफाहीको िाङ्जषक
ि प्रङ्झतिेदन तमाय
गयी आङ्झथक
ि
िषि सभाप्त बएको तीन भङ्जहना ङ्झबत्र प्रदे श सयकाय सभऺ ऩेश गनङ्टि
ऩनेछ।
८. ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्ने् प्रदे श सयकायरे सङ्झभङ्झतको काभ कायिाहीको सम्फन्त्धभा
सङ्झभङ्झतराई आिश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदे शनको ऩारना गनङ्टि
सङ्झभङ्झतको कतिव्म हङ्टनेछ।

९. प्रदे श सयकायसॉग सम्ऩकि् सङ्झभङ्झतरे प्रदे श सयकायसॉग सम्ऩकि याख्दा भन्त्त्रारम भापित
याख्नेछ।
१०. फाधा अड्काउ पङ्टकाउने् मस कामिङ्जिङ्झधको कामािन्त्िमनभा कङ्टनै फाधा अड्काउ ऩये भा
भन्त्त्रारमरे त्मस्तो फाधा अड्काउ पङ्टकाउन सक्नेछ।

११. सॊ शोधन गनि सक्ने् प्रदे श सयकायरे आिश्मकता अनङ्टसाय मो कामिङ्जिङ्झध सॊ शोधन गनि
सक्नेछ।
प्रभाणीकयण ङ्झभङ्झत्२०७७।०७।०२

आऻारे ¸
डा. याभ प्रसाद ङ्ञघङ्झभये
प्रदे श सयकायको सङ्ञचि

भङ्टद्रक : आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदे श सयकाय, गण्डकी प्रदे श।भूल्म रु १०।-
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