
 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 

गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाङ्ञशत 

खण्ड ०३) ऩोखया, काङ्झतिक १८ गते, २०७७ सार (अङ्झतङ्चयक्ताङ्क १५ 

बाग ३ 
प्रदेश सयकाय 

साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्त्रारमको सूचना 
 

प्रदेश श्रभ सल्राहकाय ऩङ्चयषद् गठन सम्फन्त्धी कामिङ्जिङ्झध,२०७७ 

 

प्रस्तािना: श्रभ सम्फन्त्धी कानूनी व्मिस्था कामािन्त्िमनको राङ्झग सहजीकयण गनि तथा 
प्रदेश तहभा श्रभ ऺेत्रभा गनङ्टिऩने सङ्टधायको काभराई व्मिङ्ञस्थत गनि प्रदेश श्रभ 
सल्राहकाय ऩङ्चयषद्को गठन गनि िाञ्छनीम बएकारे, 
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श्रभ ऐन,२०७४ को दपा १०५क. रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी गण्डकी 
प्रदेश सयकायरे मो कामिङ्जिङ्झध स्िीकृत गयी रागङ्ट गयेको छ। 

 

ऩङ्चयच्छेद- १ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ: (१) मो कामिङ्जिङ्झधको नाभ "प्रदेश श्रभ सल्राहकाय ऩङ्चयषद् गठन 
सम्फन्त्धी कामिङ्जिङ्झध,२०७७" यहेको छ। 

   (२) मो कामिङ्जिङ्झध गण्डकी प्रदेश सयकायफाट स्िीकृत बएको ङ्झभङ्झत देङ्ञख 
रागङ्ट हङ्टनेछ।  

 

२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथि नरागभेा मस कामिङ्जिङ्झधभा,-  

(क) “भन्त्त्रारम” बङ्ङारे गण्डकी प्रदेश साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्त्रारमराई 
सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ख) “भन्त्त्री” बङ्ङारे साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्त्रीराई सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ग) “ऩङ्चयषद्” बङ्ङारे मस कामिङ्जिङ्झधको दपा ३ अनङ्टसाय गङ्छठत प्रदेश 
श्रभ सल्राहकाय ऩङ्चयषद्राई सम्झनङ्ट ऩछि। 

(घ) “भन्त्त्रारमका सङ्ञचि” बङ्ङारे साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्त्रारमका 
सङ्ञचिराई सम्झनङ्ट ऩछि। 

(ङ) “योजगायदाता” बङ्ङारे श्रङ्झभकराई काभभा रगाउन े व्मङ्ञक्त िा 
प्रङ्झतष्ठान सम्झनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे प्रङ्झतष्ठानको हकभा 
व्मिस्थाऩकराई य श्रभ सम्फन्त्धी कानून फभोङ्ञजभ आऩूङ्झति गङ्चयएको 
श्रङ्झभकको हकभा श्रङ्झभक आऩूङ्झतिकतािराई सभेत जनाउॉछ । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद - २ 

प्रदेश श्रभ सल्राहकाय ऩङ्चयषद् गठन तथा काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय 

 

३. प्रदेश श्रभ सल्राहकाय ऩङ्चयषद्को गठन: (१) श्रभ सम्फन्त्धी ङ्जिषमभा प्रदेश 
सयकायराई ऩयाभशि ङ्छदन देहाम फभोङ्ञजभको एक प्रदेश स्तयीम श्रभ सल्राहकाय 
ऩङ्चयषद् गठन हङ्टनेछ :- 

(क) साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्त्री          – अध्मऺ 

(ख) सङ्ञचि, भङ्टख्मभन्त्त्री तथा भङ्ञन्त्त्रऩङ्चयषद्  को कामािरम        – सदस्म 
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(ग) सङ्ञचि, आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्त्रारम        – सदस्म 

(घ) सङ्ञचि, साभाङ्ञजक ङ्जिकास भन्त्त्रारम         – सदस्म 

(ङ) सङ्ञचि, उद्योग ऩमिटन फन तथा िाताियण भन्त्त्रारम      – सदस्म 

(च) प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोगको सदस्म  

(श्रभ सम्फन्त्धी ङ्जिषम हेने)                        – सदस्म 

(छ) योजगायदाताहरुभध्मेफाट भन्त्त्रारमरे भनोनमन  

गयेका कम्तीभा एकजना भङ्जहरा सङ्जहत दङ्टई जना        – सदस्म 

(ज) प्रदेशस्तयको टे्रड मङ्टङ्झनमन भहासङ्घहरुभध्मेफाट   

भन्त्त्रारमरे भनोनमन गयेका कम्तीभा  

एक जना भङ्जहरा सङ्जहत तीन जना                   – सदस्म 

(झ) भन्त्त्रारमका सम्फङ्ञन्त्धत भहाशाखा प्रभङ्टख              –सङ्ञचि  

 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (छ) य (ज) फभोङ्ञजभका सदस्मको ऩदािङ्झध दङ्टई 
िषिको हङ्टनेछ य ङ्झनजहरुराई ऩङ्टन् भनोनमन गनि सङ्जकनेछ । 

(३) उऩदपा (१) को खण्ड (छ) य (ज) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतङ्झनङ्झध भनोनमन गदाि 
योजगायदाताको हकभा प्रदेशस्तयीम योजगायदाताहरुको सङ्गठन य टे्रड मङ्टङ्झनमनको 
हकभा प्रदेशस्तयीम सॊमङ्टक्त टे्रड मङ्टङ्झनमन सभन्त्िम केन्त्रको ङ्झसपाङ्चयसभा भन्त्त्रारमरे 
भनोनमन गनेछ । 

(४) उऩदपा (१) को खण्ड (छ) य (ज) फभोङ्ञजभका सदस्मरे आफ्नो 
अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा ऩङ्चयषद्को फैठकभा बाग ङ्झरन िैकङ्ञल्ऩक सदस्म भनोनमन गनि सक्न े
छन ्। 

 

४. ऩङ्चयषद्को काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय : (१) ऩङ्चयषद्को काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 

(क) प्रदेशस्तयीम श्रभ नीङ्झत तजङ्टिभा एिॊ सङ्टधायका सम्फन्त्धभा प्रदेश 
सयकायराई याम सङ्टझाि प्रदान गने, 

(ख) श्रभ सम्फन्त्धी कानून सङ्टधायको ङ्जिषमभा प्रदेश सयकायराई याम 
सङ्टझाि ङ्छदन,े 

(ग) व्मिसामजन्त्म सङ्टयऺा तथा स्िास््म सम्फन्त्धी प्रदेशस्तयीम भाऩदण्ड 
तमाय गयी प्रदेश सयकायराई ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(घ) उङ्ञचत श्रभ अभ्मास सम्फन्त्धी सॊङ्जहता तमाय गयी प्रदेश सयकायराई 
ङ्झसपाङ्चयस गने, 
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(ङ) व्मािसाङ्जमक ताङ्झरभ तथा ङ्ञशल्ऩ प्रङ्ञशऺण (एप्रङे्ञन्त्टस) ताङ्झरभ 
सम्फन्त्धी नीङ्झत ङ्झनधाियण गनि प्रदेश सयकायराई याम सङ्टझाि ङ्छदन,े 

(च) औद्योङ्झगक शाङ्ञन्त्त तथा असर औद्योङ्झगक सम्फन्त्ध कामभ गनि य 
श्रभ ङ्जििाद न्त्मूनीकयण गनि प्रदेश सयकाय, योजगायदाता तथा टे्रड 
मङ्टङ्झनमनसॉग आिश्मक सभन्त्िम गने, 

(छ) योजगायी तथा उत्ऩादकत्ि िङृ्जि गनि प्रदेश सयकाय, योजगायदाता 
तथा टे्रड मङ्टङ्झनमनसॉग आिश्मक सभन्त्िम गने, 

(ज) प्रदेशभा साभूङ्जहक सौदाफाजी सम्फन्त्धी ङ्झनदेङ्ञशका तजङ्टिभा एिॊ 
कामािन्त्िमनका राङ्झग याम सङ्टझाि ङ्छदने, 

(झ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्त्म कामि गने । 

(२) ऩङ्चयषद्रे आपनो कामि सम्ऩादन गनि आिश्मकता अनङ्टसाय सङ्झभङ्झत िा 
कामिदर गठन गनि सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ गठन बएको सङ्झभङ्झत िा कामिदरको काभ, कतिव्म 
य अङ्झधकाय त्मस्तो सङ्झभङ्झत गठन गदािका फखत ऩङ्चयषद्रे तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ 
। 

(४) ऩङ्चयषद्को सङ्ञचिारम भन्त्त्रारमभा यहनेछ । 

 

५. ऩङ्चयषद्को सदस्मको ऩद ङ्चयक्त हङ्टन े: (१) दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) 
िा (ज) फभोङ्ञजभका सदस्मको ऩद देहामको अिस्थाभा ङ्चयक्त हङ्टनेछ:- 

(क) अध्मऺ भापि त भन्त्त्रारम सभऺ ङ्झरङ्ञखत रुऩभा याजीनाभा ङ्छदएभा, 
(ख) ङ्जिना सूचना रगाताय तीन ऩटकसम्भ ऩङ्चयषद्  को फैठकभा 

अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा, 
(ग) कामिकार सभाप्त बएभा, िा 
(घ) भतृ्मङ्ट बएभा । 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ ऩङ्चयषद्को सदस्मराई ऩदभङ्टक्त गनङ्टि 
अङ्ञघ ङ्झनजराई सपाइको भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩङ्चयषद्को कङ्ट नै सदस्मको ऩद ङ्चयक्त बएभा त्मस्तो 
ऩदभा अको व्मङ्ञक्तराई सदस्म भनोनमन गदाि जङ्टन ऺेत्र य प्रङ्जिमाफाट त्मस्तो सदस्म 
भनोनमन गङ्चयएको हो सोही ऺेत्र य प्रङ्जिमाफाट फाॉकी कामिकारका राङ्झग भनोनमन 
गनङ्टि ऩनेछ । 
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६. ऩङ्चयषद्को फैठक सम्फन्त्धी व्मिस्था : (१) ऩङ्चयषद्को फैठक आिश्मकता अनङ्टसाय 
ऩङ्चयषद्को अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत, स्थान य सभमभा फस्नेछ तय दङ्टईिटा फैठक 
फीचको पयक तीन भङ्जहनाबन्त्दा फढी हङ्टने छैन । 

(२) ऩङ्चयषद्को कङ्ट र सदस्म सङ्खख्माको एक चौथाई सदस्मरे फैठक फोराउन 
ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध गयेभा अध्मऺरे ऩन्त्र ङ्छदनङ्झबत्र ऩङ्चयषद्को फैठक फोराउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) ऩङ्चयषद्को फैठक फस्ने सभम बन्त्दा कम्तीभा चौफीस घण्टा अङ्ञघ ऩङ्चयषद्को 
सदस्म सङ्ञचिरे फैठकभा छरपर हङ्टन े ङ्जिषम सङ्जहतको सूचना ऩङ्चयषद्का सफै 
सदस्मराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(४) प्रदेश सयकाय, योजगायदाता तथा टे्रड मङ्टङ्झनमनको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि हङ्टने गयी 
ऩङ्चयषद्का कङ्ट र सदस्म सङ्खख्माको कम्तीभा ऩचास प्रङ्झतशतबन्त्दा फढी सदस्म 
उऩङ्ञस्थत बएभा ऩङ्चयषद्को फैठकको राङ्झग गण ऩूयक सङ्खख्मा ऩङ्टगकेो भाङ्झननेछ । 

(५) ऩङ्चयषद्को फैठकको अध्मऺता ऩङ्चयषद्को अध्मऺरे गनेछ य ङ्झनजको 
अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा भन्त्त्रारमको सङ्ञचिरे फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

(६) ऩङ्चयषद्को फैठकभा श्रभ सम्फन्त्धी ङ्जिशेषऻराई आभन्त्त्रण गनि सङ्जकनेछ । 

(७) ऩङ्चयषद्को ङ्झनणिम सििसम्भङ्झतको आधायभा गङ्चयनेछ । 

(८) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ सििसम्भङ्झत कामभ हङ्टन नसकेभा प्रदेश सयकाय, 

योजगायदाता तथा टे्रड मङ्टङ्झनमनका प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेतको उऩङ्ञस्थङ्झतभा ऩङ्चयषद्का 
सदस्महरुको फहङ्टभतफाट ङ्झनणिम हङ्टनछे । 

(९) ऩङ्चयषद्को फैठकको ङ्झनणिम ऩङ्चयषद्  को अध्मऺफाट प्रभाङ्ञणत गयाई अङ्झबरेख 
याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(१०) ऩङ्चयषद्का सदस्महरुरे प्रदेश सयकायरे तोके फभोङ्ञजभको फैठक बत्ता 
ऩाउने छन ्। 

(११) ऩङ्चयषद्को फैठक सम्फन्त्धी अन्त्म कामिङ्जिङ्झध ऩङ्चयषद् आपैरे ङ्झनधाियण गये 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद - ३ 

ङ्जिङ्जिध 

७. िाङ्जषिक प्रङ्झतिेदन ऩशे गने् ऩङ्चयषद्रे आङ्झथिक िषि सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे एक भङ्जहना 
ङ्झबत्र आफ्नो िाङ्जषिक कामिसम्ऩादन प्रङ्झतिेदन प्रदेश सयकाय सभऺ ऩेश गनेछ । 
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८. ङ्झनदेशन ङ्छदने्  प्रदेश सयकायरे ऩङ्चयषद्  को काभ कायिाहीका सम्फन्त्धभा ऩङ्चयषद्राई 
आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य मसयी ङ्छदइएको ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टि ऩङ्चयषद्को 
कतिव्म हङ्टनेछ । 

 

९. फाधा अड्काउ पङ्ट काउन ेअङ्झधकाय : मो कामिङ्जिङ्झधको कामािन्त्िमनभा कङ्ट नै सभस्मा िा 
ङ्छद्वङ्जिधा उत्ऩङ्ङ बएभा भन्त्त्रारमरे फाधा अडकाउ पङ्ट काउन सक्नेछ । 

 

१०. कामिङ्जिङ्झधभा सॊशोधन िा हेयपेय: प्रदेश सयकायरे आिश्मकता अनङ्टसाय मो 
कामिङ्जिङ्झधभा सॊशोधन िा हेयपेय गनि सक्नेछ ।  
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भङ्टरक : आन्त्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदेश सयकाय, गण्डकी  प्रदेश।भूल्म रु १०।- 

आऻारे¸ 

डा. याभ प्रसाद ङ्ञघङ्झभये 

प्रदेश सयकायको सङ्ञचि 


