
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 

प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 
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भाग १ 

प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
 

नेपालको संववधानको धारा १76 बमोशजम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले 
बनाएको तल लेशखए बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन 
गररएको छ । 

 

सम्वत ्२०७६ सालको ऐन नं. २7 

 

प्रदेश नं. ५, सूचना तथा संचार प्रववतध प्रततष्ठानको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनव बनकेो ऐन 
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प्रस्तावनााः सूचना तथा संचार प्रववतधका के्षत्रमा ववकास भएका नवीनतम 
प्रववतधलार्व प्रदेशको वहत अनकूुल प्रयोग गरी प्रदेशलार्व सूचना तथा संचार 
प्रववतधका क्षेत्रमा सवल र सक्षम बनाउन तथा यस क्षेत्रमा सक्षम जनशशक्तको 
ववकास गनव एक सूचना तथा संचार प्रववतध प्रततष्ठानको स्थापना गनव वाञ्छनीय 
भएकोले, 

प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१.  संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः- (१) यस ऐनको नाम "सूचना तथा संचार प्रववतध 
प्रततष्ठान ऐन, २०७६" रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुे छ । 

२.  पररभाषााः- तबषय वा प्रसंगले अन्यथा अथव नलागेमा यस ऐनमा,- 
(क) "अध्यक्ष" भन्नाले पररषद्को अध्यक्ष सम्झनपुछव । 

(ख) "सह-अध्यक्ष" भन्नाले पररषद्को सह अध्यक्ष सम्झन ुपछव । 

(ग) "कायवकारी तनदेशक" भन्नाले प्रततष्ठानको कायवकारी प्रमखु भर्व काम 
गने व्यशक्तलार्व सम्झन ुपछव । 

(घ) "तोवकएको वा तोवकए बमोशजम" भन्नाले यस ऐन बमोशजम बनकेो 
तनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोशजम सम्झन ुपछव । 

(ङ) "प्रततष्ठान" भन्नाले दफा ३ बमोशजम स्थापना भएको सूचना तथा 
संचार प्रववतध प्रततष्ठान सम्झन ुपछव । 

(च) "पररषद्" भन्नाले दफा ६ बमोशजम गठित पररषद् सम्झन ुपछव । 
(छ) "सूचना तथा संचार प्रतबतध" भन्नाले ववद्यतुीय प्रणालीको माध्यमद्वारा 

सूचना शृ्रजना गने, उत्पादन गने, संकलन गने, सम्प्रषेण गने, 
प्रशोधन गने वा प्रसारण गने काम सम्झन ुपछव ।  
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३. प्रततष्ठानको स्थापनााः- (१) प्रदेशको सूचना तथा संचार प्रववतधको ववकास 
तथा ववस्तारका लातग एक सूचना तथा संचार प्रववतध प्रततष्ठानको स्थापना 
गररनेछ । 

(२) प्रततष्ठानको कायावलय प्रदेश राजधानी रहेको स्थानमा 
रहनेछ। 

४.  प्रततष्ठान संगठित संस्था हनुाेः- (१) प्रततष्ठान अववशछछन्न उत्तरातधकारवाला 
एक स्वशातसत संगठित संस्था हनुेछ। 

(२) प्रततष्ठानको काम  कारवाहीका लातग एउटा छुटै्ट छाप 
हनुेछ । 

(३) प्रततष्ठानले व्यशक्तसरह चल अचल सम्पशत्त प्राप्त गनव, उपभोग 
गनव, बेचववखन गनव वा अन्य वकतसमले सम्पशत्तको व्यवस्थापन गनव 
सक्नेछ । 

(४) प्रततष्ठानले व्यशक्तसरह आफ्नो नामबाट नातलस उजरू गनव र 
प्रततष्ठान उपर पतन सोही नामबाट नालीस उजरु लाग्न सक्नेछ । 

५. प्रततष्ठानको उद्दशे्याः- प्रततष्ठानको उद्देश्य देहाय बमोशजम हनुेछाः 
(क)  प्रदेशमा सूचना तथा संचार प्रववतधको पहुुँच बढाउने र ववस्तार गने, 
(ख)  सूचना तथा संचार प्रववतधको क्षेत्रमा रोजगारी तसजवना गरी ज्ञानमा 

आधाररत समाज तनमावण गने, 
(ग)  सूचना तथा संचार प्रववतध सम्बन्धी उद्योगको स्थापना र ववकास 

माफव त प्रदेशको समवृिमा योगदान परु् याउने, 
(घ)  प्रदेश सरकारको काम कारवाहीलार्व ववद्यतुीय सशुासनका 

माध्यमबाट तछटो, छररतो, पारदशी र प्रभावकारी बनाउन,े 
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(ङ)  सरकारी, सामदुावयक र तनजी क्षेत्रका व्यवसायी र नागररक बीचको 
कारोबार र सम्बन्धलार्व ववद्यतुीय प्रववतध माफव त भरपदो र 
प्रभावकारी बनाउने । 

6. पररषद्को गिनाः- (१) प्रततष्ठानको सवोछच तनकायको रूपमा 
देहायबमोशजमको पदातधकारी र सदस्य रहेको एक पररषद् रहनेछाः-  

(क) मखु्यमन्त्री - अध्यक्ष  

(ख) मन्त्री, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय - सह-अध्यक्ष  

(ग) प्रमखु सशचव - सदस्य  

(घ) प्रदेश योजना आयोग सदस्य (सूचना प्रववतध हेने) - सदस्य  

(ङ) सशचव, मखु्यमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कायावलय - सदस्य  

(च) सशचव, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय - सदस्य 

(छ) सशचव, आतथवक मातमला तथा योजना मन्त्रालय - सदस्य  

(ज) सशचव, भौततक पूवावधार ववकास मन्त्रालय - सदस्य  

(झ) सशचव, सामाशजक ववकास मन्त्रालय - सदस्य  

(ञ) सशचव, उद्योग पयवटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय  -सदस्य  

(ट) सशचव, भमूी व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय - सदस्य  

(ि) सूचना तथा संचार प्रववतधसम्वन्धी तनजी क्षेत्रका एक  

         मवहला सवहत ववषय ववज्ञ २ जना - सदस्य 

 (ड) प्रततष्ठानको कायवकारी तनदेशक - सदस्य सशचव 

(२) दफा ६ को उपदफा १ को खण्ड (ि) बमोशजमका 
सदस्यहरूको तनयशुक्त प्रदेश सरकारले गनेछ । 
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(३) दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ि) बमोशजम तनयकु्त 
सदस्यको पदावतध चार वषवको हनुेछ र तनजहरूको पनुाः तनयशुक्त हनु 
सक्नेछ । 

7. पररषद्को काम, कतवव्य र अतधकाराः- पररषद्को काम, कतवव्य र अतधकार 
देहायबमोशजम हनुेछ । 

(क)  सूचना तथा संचार प्रववतध सम्बन्धी गरुुयोजना तजुवमा गनव, 
पनुरावलोकन गनव, पररमाजवन तथा कायावन्वयन गनव प्रदेश 
सरकारलार्व आवश्यक तसफाररस गने, 

(ख) सूचना तथा संचार प्रववतधसम्बन्धी नीतत तथा कायवक्रम तयार गनव र 
सोको कायावन्वयनका लातग प्रदेश सरकारलार्व सहयोग गने, 

(ग) प्रदेश सरकारका सूचना प्रववतध सम्बन्धी कायवक्रमको प्रभावकारी 
कायावन्वयन सम्बन्धमा आवश्यक तनदेशन ठदने तथा अनगुमन गने, 
गराउने, 

(घ) सूचना तथा संचार प्रववतध सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन, अनसुन्धान 
गराउने, 

(ङ) स्थानीय तहसम्म सूचना तथा संचार प्रववतध परु् याउन आवश्यक 
कायव गने, 

(च) सूचना तथा संचार प्रववतधको के्षत्रमा कायवरत राविय तथा 
अन्तरराविय संघ संस्थासंग समन्वय गने, 

(छ) सूचना तथा संचार प्रववतधमा लगानी प्रविवन गनव आवश्यक नीततगत 
व्यवस्थाका लातग प्रदेश सरकार समक्ष तसफाररस गने, 
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(ज) सूचना तथा संचार के्षत्रमा अध्ययन अनसुन्धानका लातग भौततक 
पूवावधार सवहतका शशक्षण संस्था स्थापना गने, गराउन ेसम्बन्धमा 
प्रदेश सरकारलार्व सझुाव ठदने,  

(झ) प्रदेशमा र्नोभेसन सेन्टर, टेक्नोलोजी पाकव , डाटा सेन्टर आठद 
स्थापना र व्यवस्थापन गनव प्रदेश सरकारलार्व तसफाररस गने । 

(ञ)  प्रततष्ठानको व्यवस्थापन तथा कायवकारी सतमतत र कायवकारी 
तनदेशकलार्व आवश्यक तनदेशन ठदने । 

8. पररषद्को बैिक र तनणवयाः- (१) पररषद्को बैिक वषवमा कम्तीमा तीन 
पटक बस्नेछ । तर, एउटा बैिक र अको बैिक बस्ने अवतध चार 
मवहनाभन्दा बढी हनुेछैन । 

(२)  बैिकको अध्यक्षता पररषद्को अध्यक्षले गनेछ र तनजको 
अनपुशस्थततमा बैिकको अध्यक्षता सह-अध्यक्षले गनेछ । 

(३) बैिकको गणपूरक संख्या पररषद्को कूल सदस्य संख्याको 
एकाउन्न प्रततशत हनुेछ । 

(४) पररषद्को बैिकमा बहमुतको राय मान्य हनुछे तर, मत 
बराबर भएमा अध्यक्षको मत तनणावयक हनुछे । 

(५) बैिकको तनणवय सदस्य सशचवले प्रमाशणत गनेछ । 

(६) बैिकको अन्य कायवववतध पररषद् आफैले तनधावरण गरे 
बमोशजम हनुेछ । 

9. कायवकारी सतमतताः- प्रततष्ठानको तनयतमत प्रशासतनक काम, कारवाही र 
व्यवस्थापन सम्बन्धमा काम गनव देहाय बमोशजमको कायवकारी सतमतत 
रहनेछाः- 

 (क) प्रततष्ठानको कायवकारी तनदेशक - संयोजक 
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(ख) उप-सशचव, मखु्यमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कायावलय -सदस्य  

(ग) उप-सशचव, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय -सदस्य  

(घ) उप-सशचव, आतथवक मातमला तथा योजना मन्त्रालय - सदस्य  

(ङ) प्रततष्ठानको प्रशासन शाखा प्रमखु - सदस्य सशचव 

10. कायवकारी सतमततको काम, कतवव्य र अतधकाराः- कायवकारी सतमततको काम, 

कतवव्य र अतधकार देहायबमोशजम हनुेछाः- 
(क) प्रततष्ठानको दैतनक प्रशासन संचालनसम्बन्धी कायवववतध तनधावरण 

गने, 
(ख) पररषद्का तनणवय कायावन्वयन गने, गराउने, 
(ग) राविय तथा अन्तरावविय संघ संस्था तथा सरोकारवालासुँग समन्वय 

गने, गराउने, 
(घ)  प्रततष्ठानका लातग आवश्यक पने कमवचारीको दरबन्दी तनधावरण गरी 

स्वीकृतीका लातग प्रदेश सरकार समक्ष पेश गने, 
(ङ) प्रदेश सरकारका सूचना तथा संचार प्रववतधको क्षेत्रका योजना 

तजुवमा र कायावन्वयन गनव समन्वय गने, 
(च)   प्रदेश सरकारका सूचना तथा संचार प्रववतधसुँग सम्बशन्धत नीतत 

तनयम तनमावणमा सहयोग गने, 
(छ) सूचना तथा संचार प्रववतधसुँग सम्बशन्धत तोवकएका अन्य काम 

गने। 

१1. कायवकारी तनदेशकाः- (१) प्रततष्ठानको प्रमखु प्रशासकीय पदातधकारीको 
रूपमा प्रदेश सरकारले कायवकारी तनदेशकको तनयशुक्त गनेछ । तनजको 
पदावतध ५ वषवको हनुेछ र तनजको पनुाः तनयशुक्त हनु सक्नेछ ।  
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(२) देहायको योग्यता पगेुको नेपाली नागररक कायवकारी 
तनदेशकको पदमा तनयकु्त हनुसक्नेछाः 

(क) व्यवस्थापन वा सूचना प्रववतध सम्बन्धी ववषयमा 
स्नातकोत्तर गरी सूचना प्रववतधको के्षत्रमा कम्तीमा 
पाुँच वषव कायव गरेको अनभुव भएको, 

(ख) ३५ बषव उमेर पूरा भएको, 
(ग)  उछच नैततक चररत्र भएको,  

(घ) मानतसक अपाङ्गताको कारण काम गनव असक्षम 
नभएको, 

(ङ) नैततक पतन हनुे फौज्दारी अतभयोगमा 
अदालतबाट दोवष प्रमाशणत नभएको, 

(च) साहकुो दामासहीमा नपरेको । 

(३) देहायको अवस्थामा कायवकारी तनदेशकको पद ररक्त 
हनुेछ। 

(क) तनजले ठदएको राजीनामा प्रदेश सरकारबाट 
स्वीकृत भएमा, 

(ख) तनजको मतृ्य ुभएमा, 
(ग) पदीय दावयत्व बहन गनव नसकेको भनी प्रदेश 

सरकारले बखावस्त गरेमा,  

(घ) तनजको कायवकाल समाप्त भएमा । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
कायवकारी तनदेशकलार्व बखावस्त गनुव अशघ तनजलार्व सनुवुार्वको उशचत 
मौका ठदर्नछे । 
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१2. कायवकारी तनदेशकको काम, कतवव्य र अतधकाराः- प्रततष्ठानका कायवकारी 
तनदेशकको काम, कतवव्य र अतधकार देहायबमोशजम हनुछे:-  
(क)  प्रततष्ठानको प्रशासतनक प्रमखुको रुपमा रही दैतनक कायव संचालन 

गने। 

(ख)  प्रततष्ठानको प्रशासकीय काम, कारबाहीलाई व्यवशस्थत गने, गराउने । 

(ग)  अध्यक्ष वा सह-अध्यक्षको तनदेशनमा पररषद्को बैिक बोलाउने र 
संचालन गने । 

(घ)  पररषद्को सदस्य सशचवको हैतसयतमा पररषद्ले तोकेको अन्य कायव 
गने । 

(ङ)  कायवकारी सतमततको बैिक बोलाउन ेर बैिकको तनणवय सम्पादन गने 
गराउने । 

(च)  पररषद्का तनणवय तथा तनदेशनहरूको कायावन्वयन गने, गराउने । 

(छ)  प्रततष्ठानका उद्देश्यहरू हातसल गनव आवश्यक नीतत, योजना तथा 
कायवक्रमहरू मस्यौदा गने र पररषद्को स्वीकृतत पतछ सोको 
कायावन्वयन गने, गराउने । 

१3. प्रततष्ठानको कमवचारी सम्बन्धी व्यवस्थााः- (१) प्रततष्ठानले आवश्यक पने 
प्राववतधक तथा प्रशासतनक कमवचारीहरुको आवश्यक दरबन्दी स्वीकृततका 
लातग प्रदेश सरकारमा तसफाररस गनव सक्नछे । 

(२) प्रततष्ठानलाई आवश्यक पने प्रशासतनक कमवचारी प्रदेश 
सरकारले व्यवस्था गनेछ । 

(३) प्रततष्ठानले प्रदेश सरकारको स्वीकृत पद र संख्यामा 
आवश्यकता अनसुार सूचना प्रववतधसंग सम्बशन्धत प्राववतधक 
कमवचारीहरूको तनयशुक्त गनव तथा ववशेषज्ञहरुको सेवा तलन सक्नेछ । 
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(४) उपदफा (३) बमोशजमका ववशेषज्ञहरुको सेवा तलुँदा 
प्रततष्ठानले तनयम अनसुारको पाररश्रतमक सवुवधा र भत्ताको व्यवस्था 
गनेछ। 

१4. प्रततष्ठानको कोष:- (१) प्रततष्ठानको एक छुटै कोष  हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा देहायबमोशजमको रकम 
रहनेछाः 

(क)  प्रदेश सरकारवाट प्राप्त रकम, 
(ख) कुनै अन्तरावविय संघ संस्था वा सरकारबाट प्राप्त 

रकम, 
(ग) कुनै स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, 
(घ) कुनै संघ संस्था वा तनजी के्षत्रबाट प्राप्त रकम र, 
(ङ) अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) प्रततष्ठानको सबै खचव उपदफा (१) बमोशजमको कोषबाट 
व्यहोररनेछ । 

(४) प्रततष्ठानलार्व प्राप्त सबै रकम प्रततष्ठानको नाममा कुनै 
बैंकमा खाता खोली जम्मा गररनेछ । 

(५) प्रततष्ठानको कोषको संचालन प्रचतलत कानूनमा तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

१5. पाररश्रतमक र सवुवधा:- (१) कायवकारी तनदेशकको पाररश्रतमक सेवा सवुवधा 
प्रदेश सरकारले तोके बमोशजम हनुेछ।  

(२) पररषद् तथा कायवकारी सतमततका पदातधकारी र सदस्यले 
प्रचतलत कानून बमोशजमको बैिकभत्ता पाउने छन ्। 
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16. लेखा र लेखापररक्षणाः- (१) प्रततष्ठानले आफ्नो आय व्ययको लेखा प्रचतलत 
कानून बमोशजम राख्नपुनेछ । 

(२) प्रततष्ठानको लेखापररक्षण महालेखा पररक्षकको कायावलयबाट 
हनुेछ । 

१7. प्रततवेदन पेश गनुवपनेाः- प्रततष्ठानले आतथवक वषव समाप्त भएको तमततले ३ 
मवहनातभत्र आफ्नो बावषवक प्रततवेदन प्रदेश सरकार समक्ष पेश गनेछ । 

18.  प्रदेश सरकारले तनदेशन ठदन सक्न:े- प्रदेश सरकारले प्रततष्ठानलार्व 
 आवश्यक तनदेशन ठदन सक्नछे । 

१9. तनयम बनाउन सक्नाेः- यस ऐनको कायावन्वयनका लातग प्रदेश सरकारले 
आवश्यक तनयमहरु बनाउन सक्नेछ। 

20. ववतनयम बनाउन सक्न:े- (१) यस ऐन र अन्तगवत बनेको तनयमको प्रततकूल 
नहनुे गरी प्रततष्ठानले आवश्यक तबतनयम बनाउन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको तबतनयम प्रदेश सरकारबाट 
स्वीकृत भएपतछ लागू हनुछे । 

२1. आचारसंवहता बनाई लागू गनवसक्नाेः- प्रततष्ठानले पदातधकारी र 
कमवचारीहरूको काम कारवाहीका सम्बन्धमा आवश्यक आचारसंवहता बनाई 
लागू गनव सक्नेछ । 

२2. अतधकार प्रत्यायोजनाः- यस ऐनको कायावन्वयनका लातग प्रततष्ठानले अध्यक्ष, 
सह-अध्यक्ष, कायवकारी तनदेशक वा प्रततष्ठानको कुनै कमवचारीलाई अतधकार 
प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

२3. प्रदेश सरकारसुँग सम्पकव  राख्नाेः- प्रततष्ठानले प्रदेश सरकारसुँग सम्पकव  राख्दा 
आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय माफव त राख्नपुनेछ । 
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२4. शपथ ग्रहणाः- दफा (6) को उपदफा (१) को खण्ड (ि) र (ड) बमोशजम 
तनयकु्त पदातधकारी तथा कायवकारी तनदेशकले आफ्नो कायवभार सम्हाल्न ु
अशघ अध्यक्ष समक्ष अनसूुचीमा तोवकए बमोशजमको सपथ तलनपुनेछ ।  

25. सहयोग गनुवपनेाः- प्रदेश सरकार अन्तगवतका सरकारी तनकायले प्रततष्ठानलार्व 
आवश्यक सहयोग गनुवपनेछ । 
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अनसूुची 
(दफा २4 सुँग सम्बशन्धत) 

शपथ 

म...................ईश्वर/जनताको नाममा सत्यतनष्ठापूववक के प्रततज्ञा गदवछु भन े
सूचना तथा संचार प्रववतध प्रततष्ठानको................. ............पदको कामकाज 
प्रचतलत कानूनको अतधनमा रवह कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, कसैप्रतत 
पूवावग्रहको भावना नराखी ईमानन्दारीका साथ गनेछु । आफ्नो पदीय 
हैतसयतबाट प्राप्त कतवव्यको पालना गने तसलतसलामा आफुलाई जानकारी हनु 
आएको कुरा म पदमा बहाल रहुँदा वा नरहुँदा समेत प्रचतलत कानूनको 
पालना गदाव बाहेक अरु अवस्थामा कुनै वकतसमवाट पतन प्रकट गने छैन । 

तमतताः 
नामाः                                                     
दस्तखताः 

 
 

   प्रमाणीकरण तमतताः 207६/०6/०1 

आज्ञाले, 
शंकरप्रसाद खरेल 

प्रदेश सशचव 
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प्रकाशनाः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  


