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प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग (गठन तथा 
कामय सञ्चारन) आदेश 

प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन तभतत  
                               2075।02।29  

सॊशोधन  
१. प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग 

   (गठन तथा कामय सञ्चारन) 
  (ऩहहरो सॊशोधन) आदेश, 2075           2075।0७।१४ 

२. प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग 

   (गठन तथा कामय सञ्चारन) 
  (दोस्रो सॊशोधन) आदेश, 2075   2075।१2।१३ 

३. प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग 

   (गठन तथा कामय सञ्चारन) 
  (तेस्रो सॊशोधन) आदेश, 207७   207७।०५।१० 

 
प्रस्तावना् नेऩारको सॊहवधानको कामायन्वमन भापय त प्रदेशको 
सभदृ्वि एवॊ सन्ततुरत य दीगो हवकासको कामयराई 

तीव्रता द्वदन अध्ममन य हवश्लषेणका आधायभा प्रदेश सयकायको 
नीतत तथा मोजना तजुयभा गने य त्मसको कामायन्वमनभा 
सहजजकयण, अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गयी प्रदेश सयकायराई 
सल्राह य सहमोग प्रदान गने हवजशहिकृत तनकामका रुऩभा प्रदेश 
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नीतत तथा मोजना आमोग गठन तथा कामय सञ्चारन हवतधराई 
व्मवजस्थत गनय वान्छनीम बएकोरे, 

प्रदेश सयकायरे मो आदेश जायी गयेको छ ।  

ऩरयच्छेद-1 

प्रायजभबक 

 

1.  सॊजऺप्त नाभ य प्रायभब् (1) मस आदेशको नाभ "प्रदेश 
नीतत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामय सञ्चारन) 
आदेश, 2075" यहेको छ । 

  (2) मो आदेश तरुुन्त प्रायभब हनुेछ । 

2. ऩरयबाषा् हवषम वा प्रसङ्गगरे अको अथय नरागेभा मस 
आदेशभा,- 

 (क) "अध्मऺ" बन्नारे दपा 3 फभोजजभको अध्मऺ 
 सभझन ुऩछय ।  

 (ख) "आमोग" बन्नारे दपा 3 फभोजजभ प्रदेश नीतत 
तथा मोजना आमोग सभझन ुऩछय।  

 (ग) "उऩाध्मऺ" बन्नारे दपा 3 फभोजजभको  
उऩाध्मऺ सभझन ुऩछय ।  

 (घ) "ऩरयषद" बन्नारे दपा 7 फभोजजभको प्रदेश 
हवकास ऩरयषद सभझन ुऩछय ।  
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(ङ)  "सदस्म" बन्नारे आमोगको सदस्म सभझन ु ऩछय य 
सो शव्दरे आमोगको उऩाध्मऺ --- य सदस्म-
सजचव सभेतराई जनाउॉछ ।  

  (च) ----   

 

ऩरयच्छेद-2 

आमोगको गठन,फैठक तथा काभ,कतयव्म य अतधकाय 
 

3. आमोगको गठन : (१) प्रदेशको तीव्र आतथयक सभदृ्वि, 
सन्ततुरत तथा द्वदगो हवकासका रातग दूयगाभी सोच 
सहहतको हवकास नीतत तथा मोजनाको तजुयभा, 
कामायन्वमनभा सहजीकयण, अनगुभन य भूल्माङ्कन गनयका 
रातग प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग गठन गरयएको 
छ। 

  (2) आमोगभा देहाम फभोजजभका 
अध्मऺ,उऩाध्मऺ य सदस्महरु यहनेछन्- 

 (क) भखु्मभन्री                           -अध्मऺ 

      (ख) प्रदेश सयकायफाट तनमकु्त एक जना         -उऩाध्मऺ 

  (ग) प्रदेश सयकायफाट तनमकु्त कभतीभा  

                                                           
 दोस्रो सॊशोधनिाया जझहकएको। 
 तेस्रो सॊशोधनिाया थहऩएको। 

 तेस्रो सॊशोधनिाया जझहकएको। 

 दोस्रो सॊशोधनिाया थहऩएको। 
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 एक जना भहहरा सहहत चाय जना       -सदस्म 

 (घ) प्रभखु सजचव, प्रदेश सयकाय              -सदस्म 

 (ङ) सजचव, आतथयक भातभरा तथा मोजना 
          भन्रारम                            -सदस्म 

 (च)-------- 
 (छ) आमोगको सजचव               -सदस्म-सजचव  -सदस्म-सजचव  

 (3) उऩदपा (2) को खण्ड (ख) य (ग) 
फभोजजभका उऩाध्मऺ य सदस्मको तनमजुक्त गदाय देहामका 
हवषम ऺेर रगामतको प्रतततनतधत्व हनुे गयी हवऻता य 
सभावेशी आधायभा गरयनेछ्- 

   (क) आतथयक हवकास, 
   (ख) साभाजजक तथा भानव हवकास, 
  (ग) बौततक ऩूवायधाय, जरस्रोत तथा       

उजाय, 
  (घ) अन्म प्राकृततक स्रोत य भानव 

स्रोत व्मवस्थाऩन, 
   (ङ) सशुासन तथा व्मवस्थाऩन । 

  (4) उऩाध्मऺ य उऩदपा (2) को खण्ड (ख) 
य (ग) फभोजजभका उऩाध्मऺ य सदस्मरे आमोगभा 
ऩूणयकारीन रुऩभा कामय गने छन ्। 

                                                           
 दोस्रो सॊशोधनिाया जझहकएको। 

 तेस्रो सॊशोधनिाया थहऩएको। 
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  (५) ------- 
4. आमोगको फैठक् (1) आमोगको फैठक फषयको कभतीभा 

दईु ऩटक फस्नछे ।  

  (2) अध्मऺको तनदेशनभा सदस्म-सजचवरे 
फैठक फोराउनेछ ।  

  (3) फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ ।  

  (4) तत्कार कामभ यहेका कुर सदस्म 
सॊख्माको ऩचास प्रततशतबन्दा फढी सदस्म उऩजस्थत 
बएभा फैठकको रातग गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको भातननेछ।  

  (5) फैठकभा फहभुतरे तनणयम गनेछ य भत 
फयाफय बएभा अध्मऺरे तनणायमक भत द्वदनेछ।  

  (6) फैठकको तनणयम सदस्म-सजचविाया 
प्रभाजणत गरयनेछ ।  

  (7) फैठकभा आवश्मकता अनसुाय कुनै 
ऩदातधकायी वा हवशेषऻराई आभन्रण गनय सहकनछे ।  

                                                           
 तेस्रो सॊशोधनिाया जझहकएको। 

 दोस्रो सॊशोधनिाया थहऩएको। 
 दोस्रो सॊशोधनिाया सॊशोतधत। 

 तेस्रो सॊशोधनिाया सॊशोतधत। 
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  (8)  फैठक सभफन्धी अन्म कामयहवतध आमोग 
आपैरे तनधाययण गये फभोजजभ हनुेछ ।  

5. आमोगको तनमतभत फैठक् (1) तनमतभत कामय 
सञ् चारनको येखदेख, तनमन्रण, सऩुयीवेऺण एवॊ 
भूल्माङ्कनका रातग कभतीभा प्रत्मेक भहहना तनमतभत 
फैठक फस्नछे ।  

  (2) तनमतभत फैठक उऩाध्मऺको तनदेशनभा 
सदस्म-सजचवरे फोराउनेछ ।  

  (3)  तनमतभत फैठकको अध्मऺता 
उऩाध्मऺरे गने य उऩाध्मऺको अनऩुजस्थततभा वरयष्ठ 
सदस्मरे गनेछ ।  

  (4) तनमतभत फैठकभा दपा 3 को उऩदपा 
(2) को खण्ड (घ) य (ङ) फभोजजभका सदस्मको 
उऩजस्थतत अतनवामय हनु ेछैन ।  

  (5)  तनमतभत फैठकसभफन्धी अन्म कामयहवतध 
फैठकका सदस्मरे तनधाययण गये फभोजजभ हनुेछ ।  

6. आमोगको काभ, कतयव्म य अतधकाय् प्रचतरत कानून 
फभोजजभका काभ, कतयव्म, अतधकायका अततरयक्त 
आमोगको काभ कतयव्म य अतधकाय देहाम फभोजजभ 
हनुेछ्-  

             (क) दीघयकारीन सोच, तथ्मऩयक नीतत तथा 
मोजना तजुयभा: 

  (1)  प्रदेशको सभग्र सभदृ्विका 
रातग दूयगाभी सोच सहहतको 
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दीघयकारीन रक्ष्म,भागयजचर, 
नीतत तथा मोजना तजुयभा गयी 
कामायन्वमनको रातग 
तसपारयश गने, 

  (2) आतथयक हवकास, साभाजजक 
हवकास, बौततक ऩूवायधाय, 
जरस्रोत तथा उजाय, अन्म 
प्राकृततक स्रोत, भानव स्रोत 
व्मवस्थाऩन, सशुासन य 
व्मवस्थाऩन रगामतका ऺेरभा 
यणनीतत, नीतत तथा मोजना 
तमाय गने, 

  (3)  सभफजन्धत भन्रारम तथा 
तनकामसॉगको सभन्वमभा 
प्रदेशस्तयका नमाॉ हवकास 
आमोजनाको रेखाजोखा, ऩूवय 
भूल्माङ्कन तथा ऩयीऺण सभेत 
गयी ऩयाभशय द्वदने, 

  (4)  राब रागत रगामतका हवहवध 
हवश्लषेणको आधायभा आमोजना 
फैंक (प्रोजेक्ट फैंक) तनभायण 
गने, गयाउने, 

  (५)  प्रदेशभा यहेका स्रोतको 
अनभुान, प्रऺेऩण य हवतयण, 



 

 

8 
 

आमोजनाको आतथयक, 
साभाजजक हवत्तीम, प्राहवतधक य 
वातावयणीम हवश्लषेणको रातग 
प्रदेश भाऩदण्ड तमाय गने 
गयाउने, 

  (6) अध्ममन, अनसुन्धान तथा 
तथ्मऩयक नीतत तनभायण 
प्रहिमाराई अवरभफन गयी 
हवतबन्न ऺेरगत नीततहरुको 
तनभायण तथा सोको 
कामायन्वमनको सभन्वम य 
सहजीकयण गने, 

  (7)  अथयतन्रका सभहिगत 
ऺेरहरुभा अध्ममन गयी त्मस 
फभोजजभको नीतत तथा 
मोजनाको तजुयभा गने, गयाउने, 

  (8) प्रदेश तथा अन्तयायहिम नीतत 
सॊवाद तथा रगानी भञ्चको 
हवकास, सञ्चारन, सभन्वम य 
सहजीकयण गने, 

  (9)  अन्तयायहिम तथा याहिम 
भाऩदण्ड अनकुुर प्रदेश 
तथ्माङ्क प्रणारीको हवकास य 
सभप्रषेण गने, गयाउन े।  
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 (ख) अनगुभन तथा भूल्माङ्कन: 
  (1) प्रदेश हवकास सभफन्धी नीतत, 

मोजना, कामयिभ तथा 
आमोजनाको कामायन्वमन, 
प्रततपर तथा प्रबावको 
हवश्वसनीम य प्रबावकायी 
अनगुभन तथा भूल्माङ्कन 
प्रणारीको हवकास गने तथा 
त्मसराई प्रदेश सयकायका 
हवतबन्न तनकामहरुभा रागू गयी 
सॊस्थागत गयाउने,  

  (2)  भूल्माङ्कनका रातग आवश्मक 
भाऩदण्ड य प्रहिमा तनधाययण 
गयी हवषमऺरेगत नीतत य 
प्राथतभकताप्राप्त कामयिभ तथा 
आमोजनाको प्रबाव भूल्माङ्कन 
गने, गयाउने य त्मसको 
आधायभा नीतत तथा 
कामायन्वमनको तहभा गनुयऩने 
सधुाय गयाउने, 

  (3) अनगुभन तथा भूल्माङ्कनको 
हवषमभा सयकायी, सावयजतनक, 
स्वतन्र भूल्माङ्कनकताय तथा 
हवषमगत ऩेशागत सॊघ सॊस्था, 
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नागरयक सभाज य हवकासका 
साझेदायफीच सञ्जारको हवकास 
य मससभफन्धी अनबुवको 
आदान प्रदान गयी 
हवशेषऻताको हवकास गने, 
गयाउने ।  

 (ग) तहगत सभन्वम् प्रदेश य स्थानीम 
तहको हवकास सभफन्धी नीतत तथा मोजना 
तजुयभा य कामायन्वमनभा सभन्वम, सहमोग 
य सहजीकयण गने ।  

 (घ) अध्ममन, अनसुन्धान तथा अन्वेषण् 
   (1) प्रदेशस्तयको कुनै नीततको 

सान्दतबयकता वा हवकास 
मोजनाका हवतबन्न ऩऺको 
हवषमभा स्वतन्र हवऻ व्मजक्त, 
तनकाम वा सॊस्थाफाट शोध 
तथा अनसुन्धान गने गयाउन ेय 
तत्सभफन्धी प्रणारीको हवकास 
गने ।  

   (2) प्राजऻक, सावयजतनक, तनजी ऺेर 
तथा गैय सयकायी ऺेरको 
साझेदायीभा नीतत तथा 
मोजनाको हवकास तथा 
कामायन्वमनको ऺेरभा हनुे 
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अनसुन्धान तथा अध्ममनभा 
प्रोत्साहन तथा सहजीकयण 
गने, 

   (3) आतथयक हवकास, साभाजजक 
हवकास, बौततक ऩूवायधाय, 
जरस्रोत, उजाय, प्राकृततक स्रोत 
व्मवस्थाऩन, सशुासन, 
व्मवस्थाऩन रगामत हवतबन्न 
हवषमगत ऺरेको उत्ऩादन य 
व्मवसामको सॊयचना, ढाॉचा 
तथा प्रहवतधभा रुऩान्तयण 
गनुयऩने हवषमका रातग 
तथ्मऩयक नीतत, सझुाव तथा 
प्रस्तावहरु तसपारयस गने ।  

ऩरयच्छेद-3 

प्रदेश हवकास ऩरयषद 

 

7. प्रदेश हवकास ऩरयषद: (१) आमोगरे तजुयभा गयेको 
दीघयकारीन वा आवतधक हवकास मोजनाभा छरपर 
गयी भागयदशयन द्वदनका रातग एक प्रदेश हवकास ऩरयषद 
यहनेछ ।  

          (2) ऩरयषदको गठन देहाम फभोजजभ हनुेछ्- 
             (क) भखु्मभन्री             -अध्मऺ 

             (ख) प्रदेश सयकायका भन्रीहरु  
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   य भन्रीको कामयबाय                   

                  सभहाल्ने याज्मभन्रीहरु        -सदस्म 

 (ग) प्रदेश सबाभा प्रतततनतधत्व 

                  गने सॊसदीम दरका नतेा      -सदस्म 

              (घ) प्रदेश सबाका सतभततका        

                  सबाऩततहरु                 -सदस्म 

 (ङ) उऩाध्मऺ तथा  

                  सदस्महरु                  -सदस्म  

              (च) जजल्रा सभन्वम सतभततका  

 प्रभखु तथा उऩप्रभखुहरु,  

 स्थानीम तहका प्रभखु  

 तथा उऩप्रभखुहरु, प्रचतरत  

 कानून फभोजजभ स्थाऩना बएका 
 सॊघ वा सॊस्थाका प्रतततनतध य 

 तनजी ऺेर रगामत हवतबन्न ऺेर, 
 वगय य सभदुामको प्रतततनतधत्व 

 हनुे गयी याहिम जीवनभा  

 हवजशि मोगदान ऩयु ् माएका  

 व्मजक्तहरु भध्मेफाट कभतीभा 
 एक ततहाई भहहरा सहहत 

 प्रदेश सयकायफाट भनोनीत  

 ऩच्चीस जना                -सदस्म 
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   (छ) ----- 
   (ज) आमोगको सजचव  -सदस्म-सजचव 

 
 (३) प्रदेश हवकास ऩरयषदको प्रशासकीम 

कामय आमोगको सदस्म-सजचवरे गनेछ। 

8. ऩरयषदको फैठक सभफन्धी व्मवस्था् (1) ऩरयषदका 
अध्मऺको तनदेशनभा सजचवरे ऩरयषदको फैठक 
फोराउनेछ ।  

  (2)  ऩरयषदको फैठकको अध्मऺता 
ऩरयषदको अध्मऺरे गनेछ ।  

  (3)  ऩरयषदको फैठक आवश्मकता अनसुाय 
कुनै ऩदातधकायी वा हवशेषऻराई आभन्रण गनय 
सहकनछे।  

  (4) ऩरयषदको तनणयम सदस्म-सजचवरे   
प्रभाजणत गनेछ ।  

                                                           
 दोस्रो सॊशोधनिाया जझहकएको। 
 तेस्रो सॊशोधनिाया थहऩएको। 

 दोस्रो सॊशोधनिाया थहऩएको। 
 तेस्रो सॊशोधनिाया सॊशोतधत। 

 दोस्रो सॊशोधनिाया सॊशोतधत। 
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  (5)  ऩरयषदको फैठकसभफन्धी अन्म 
कामयहवतध ऩरयषद आपैरे तनधाययण गये फभोजजभ हनुेछ। 

9.  प्रदेश नीतत तथा मोजनाको स्वीकृतत् ऩरयषदको फैठकभा 
आमोगरे तमाय गयेको प्रदेश नीतत तथा मोजना छरपर 
बएऩतछ ऩरयषदको तनदेशन अनसुाय प्रदेश सकायको 
स्वीकृततको रातग ऩेश गरयनछे।   

ऩरयच्छेद-4 

उऩाध्मऺ तथा सदस्मको काभ, कतयव्म य अतधकाय 

 

10. उऩाध्मऺको काभ,कतयव्म य अतधकाय्  उऩाध्मऺको 
काभ, कतयव्म तथा अतधकाय देहाम फभोजजभ हनुछे्- 

   (क) आमोगसॉग सभफजन्धत काभ 
सभन्वमात्भक य प्रबावकायी ढङ्गरे 
सभऩादन गने गयाउने, 

   (ख) प्रदेशको आतथयक अवस्था, चार ुमोजना 
य प्राथतभकताका आमोजना य 
कामयिभको कामायन्वमनको प्रगतत, 
सभस्मा य सभस्मा सभाधानका 
उऩामका फायेभा अध्मऺराई जानकायी 
गयाउने, 

 (ग) आमोग वा अध्मऺरे तोकेका अन्म   
कामय गने, गयाउने । 
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11. सदस्मको काभ, कतयव्म य अतधकाय् सदस्मको काभ 
कतयव्म य अतधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ्- 

   (क)  आफ्नो जजभभेवायीको ऺेरसॉग सभफजन्धत 
नीतत तथा कामयिभको सऩुरयवेऺण, 
अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गयी जानकायी 
गयाउने, 

   (ख)  आफ्नो जजभभेवायीको ऺेरसॉग सभफजन्धत 
ऺेरगत नीतत, मोजना तथा कामयिभको 
प्रगततको फाहषयक प्रततवेदन तमाय गयी 
ऩेश गने, 

   (ग) आफ्नो जजभभेवायीको ऺेरसॉग सभफजन्धत 
अध्ममन अनसुन्धान गनुयऩने हवषम 
ऩहहचान गयी त्मस्तो हवषमभा उऩाध्मऺ 
सभऺ तसपारयस गने, 

   (घ) उऩाध्मऺरे तोके फभोजजभका अन्म कामय 
गने ।  

12.  मोग्मता् देहामको मोग्मता बएको व्मजक्त आमोगको 
उऩाध्मऺ वा सदस्मभा तनमकु्त हनु सक्नेछ्- 

  (क) नेऩारी नागरयक, 
  (ख) चारीस फषय उभेय ऩगेुको,  

  (ग) भान्मता प्राप्त हवश्वहवद्यारमफाट 
अथयशास्त्र,भानहवकी,व्मवस्थाऩन,कानून, 
साभाजजक हवकास, ऩमायवयण, हवऻान, 
इजन्जतनमरयङ्ग वा सावयजतनक 
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प्रशासनहवधाभा कजभतभा स्नातकोत्तय 
उत्तीणय गयी सभफजन्धत ऺेरभा कभतीभा 
दश फषयको अनबुव हातसर गयेको वा 
नेऩार सयकायिाया भान्मता प्राप्त 
हवश्वहवद्यारमफाट कजभतभा स्नातकोत्तय 
तह उत्तीणय गयी हवकास, मोजना, नीतत 
अनसुन्धान, प्राजऻक वा व्मवस्थाऩनको 
ऺेरभा कभतीभा दश फषय काभ गयी 
हवजशिता हातसर गयेको वा 
हवश्वहवद्यारमभा प्राध्माऩक बइसकेको, 

  (घ) कुनै पौजदायी कसूयभा अदारतफाट 
सजाम नऩाएको, 

  (ङ) प्रचतरत कानून फभोजजभ कारो सूचीभा 
नऩयेको, 

  (च)  प्रचतरत कानून फभोजजभ अमोग्म 
नबएको।  

13. ऩद रयक्त हनु े अवस्था् देहामको अवस्थाभा उऩाध्मऺ 
तथा तनमकु्तसदस्मको ऩद रयक्त हनुेछ्- 

  (क) भखु्मभन्री आफ्नो ऩदफाट ऩदभकु्त बएभा, 
  (ख) प्रदेश सयकाय सभऺ आफ्नो ऩदफाट 

याजीनाभा द्वदएभा, 
  (ग) दपा 12 फभोजजभको मोग्मता कामभ     

नयहेभा, 
  (घ)  प्रदेश सयकायरे तनजराई ऩदभकु्त गयेभा, वा  
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  (ङ) तनजको भतृ्म ुबएभा ।  

13क.  कामयवाहक उऩाध्मऺ् उऩाध्मऺको ऩद कुनै कायणरे 
रयक्त बएभा उऩाध्मऺको तनमजुक्त नहुॉदासभभका रातग 
आमोगभा कामययत वरयष्ठतभ सदस्मरे कामयवाहक 
उऩाध्मऺको रुऩभा कामय गनेछ।  
स्ऩिीकयण् मस दपाको प्रमोजनका रातग “वरयष्ठतभ 
सदस्म” कामभ गदाय तनमजुक्त तभततराई आधाय 
भातननेछ।मसयी तनमजुक्त तभततराई आधाय भान्दा एउटै 
तभतत बए तनमजुक्तको िभ सङ्खख्माराई भानु्न ऩनेछ। 

 

14. शऩथ्-आफ्नो कामयबाय सभहाल्न ु अजघ उऩाध्मऺ य 
तनमकु्त सदस्मरे अध्मऺ सभऺ अनसूुची फभोजजभको 
ढाॉचाभा ऩद तथा गोऩतनमताको शऩथ तरन ुऩनेछ ।  

15.  उऩाध्मऺ तथा सदस्मको ऩारयश्रतभक य सहुवधा्(1) 
उऩाध्मऺ तथा तनमकु्त सदस्मको ऩारयश्रतभक तथा सहुवधा 
भखु्मभन्री तथा भन्रीहरुकोऩारयश्रतभक तथा अन्म 
सहुवधा सभफन्धी आदेश, 2075 को अनसूुची 1 य 2 
फभोजजभ िभश् प्रदेश सयकायका याज्मभन्री तथा 
सहामक भन्रीरे ऩाए सयह हनुेछ।  

  
----- 

                                                           
 तेस्रो सॊशोधनिाया थहऩएको। 

 ऩहहरो सॊशोधनिाया हटाइएको। 
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   (१क.) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया 
रेजखएको बए ताऩतन उऩाध्मऺ य सदस्महरुराई 
सवायी साधन-१ इन्धन १२० तरटय भातसक य 
भोतफर(रतुिक्न्ट) ५ तरटय रैभातसक रुऩभा 
उऩरब्ध गयाइने छ। 

  तय मस उऩदपा फभोजजभको सहुवधा 
नतरनकेो हकभा तनजको भातसक ऩारयश्रतभक 
फयाफयको यकभ भातसक रुऩभा उऩरब्ध गयाईने 
छ। 

 

(2) उऩदपा (1) फभोजजभ उऩाध्मऺ वा 
तनमकु्त सदस्मरे ऩाउने ऩारयश्रतभक तथा सहुवधा तनजरे 
सऩथ ग्रहण गयेको तभतत देजख उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 

16. एउटा सहुवधा भार ऩाउने् सयकायी कोषफाट तनवृत्तबयण 
ऩाएको व्मजक्त उऩाध्मऺ वा सदस्मभा तनमकु्त बएभा 
त्मस्तो तनवृत्तबयण वा मस आदेश फभोजजभको 
सहुवधाभध्मे एउटा सहुवधा भार ऩाउनेछ । 

17. सहुवधाको दरुुऩमोग गनय नहनुे् मस आदेशको हवतबन्न 
दपाहरुभा उल्रेख बएका सहुवधाहरु सभफजन्धत 
उऩाध्मऺ तथा सदस्म स्वमॊरे भार उऩमोग गनय ऩाउन े

                                                           
ऩहहरो सॊशोधनिाया थहऩएको। 
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छन ् । उऩाध्मऺ वा सदस्मरे सहुवधाको दरुुऩमोग 
गयेभा प्रचतरत कानून फभोजजभ कायवाही हनुेछ । 

 स्ऩिीकयण् मस दपाको प्रमोजनको रातग सहुवधाको 
दरुुऩमोग बन्नारे भातथ दपा दपाभा तोहकए बन्दा फढी 
सहुवधा तरने, व्मजक्तराई सहुवधा द्वदराइद्वदने, मोग्मता 
नऩगेुको व्मजक्तराई तनमजुक्त द्वदने, गरत व्मजक्त वा 
कागजात खडा गयी सहुवधा तरने, सयकायी धनभारको 
हानी नोक्सानी ऩरु् माउने रगामतका कामयराई  
फझुाउनेछ । 

18. स्वीकृतत तरन ु ऩने् (1) उऩाध्मऺ तथा सदस्मरे 
काभको तसरतसराभा प्रदेश फाहहय भ्रभणभा जान ु ऩदाय 
उऩाध्मऺरे अध्मऺको य तनमकु्त सदस्मरे उऩाध्मऺको 
स्वीकृती तरन ुऩनेछ ।  

  (2) आमोगको काभको तसरतसरभा हवदेश 
भ्रभण जानऩुदाय प्रदेश सयकायको स्वीकृतत य नेऩार 
सयकायको सहभतत तरनऩुनेछ ।  

  (3)  तनजी काभको तसरतसराभा हवदेश 
भ्रभणभा जान ु ऩदाय उऩाध्मऺरे अध्मऺको य सदस्मरे 
उऩाध्मऺको स्वीकृतत तरन ुऩनेछ ।  
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ऩरयच्छेद-6 

सजचव, जनशजक्त तथा फजेट 

 

19. सजचव् (1) अध्मऺको प्रत्मऺ तनदेशन तथा उऩाध्मऺको 
सऩुरयवेऺणभा काभ गने गयी तनजाभती सेवाको प्रशासन 
सेवाको अतधकृतस्तय एघायौं तह वा सो सयहको कभयचायी 
आमोगको सजचव यहनेछ। 

   (1क.) उऩदपा (1) फभोजजभको कभयचायी 
उऩरब्ध नबएको अवस्थाभा आतथयक भातभरा तथा मोजना 
भन्रारमको सजचवरे आमोगको सजचवको रुऩभा काभ 
गनेछ। 

   (2) प्रचतरत कानून य मस आदेशभा अन्मर 
उजल्रजखत काभ, कतयव्म य अतधकायको अततरयक्त 
सजचवको काभ, कतयव्म य अतधकाय देहाम फभोजजभ 
हनुेछ्- 
  (क) आमोगको प्रशासकीम प्रभखुको रुऩभा   

कामय गने, 
  (ख) प्रशासकीम काभ कायवाहीराई व्मवजस्थत 

गने, गयाउने, 

                                                           
 दोस्रो सॊशोधनिाया सॊशोतधत। 
 तेस्रो सॊशोधनिाया सॊशोतधत। 

 तेस्रो सॊशोधनिाया थहऩएको। 
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  (ग) प्रचतरत कानून फभोजजभ हवबागीम 
प्रभखुको हैतसमतरे गनुय ऩने कामय गने, 

  (घ) आमोगरे तोकेका अन्म कामय गने, 
गयाउने । 

20. जनशजक्त तथा फजेट सभफन्धी व्मवस्था् (1)आमोगको 
काभभा सहमोग गनय आवश्मक सॊख्माभा कभयचायी 
यहनेछन ्।  

  (2) आमोगको काभ कायवाहीको रातग 
आवश्मक ऩने कभयचायी तनजाभती सेवाका हवतबन्न सेवा, 
सभूहका प्रशासहकम तथा प्राहवतधक कभयचायीहरु प्रदेश 
सयकायरे उऩरव्ध गयाउने छ । 

  (3) आमोगको रातग आवश्मक फजेट प्रदेश 
सयकायरे उऩरव्ध गयाउने छ ।  

 
ऩरयच्छेद-7 

हवहवध 

 

21. ऩारना गनुय ऩने् आमोगरे नीतत तथा मोजनाको तजुयभा, 
कामायन्वमनको सहजीकयण, अनगुभन य भूल्माङ्कनका 
रातग तनधाययण गयेको नीतत, यणनीतत, तनदेशन तथा 
भाऩदण्डहरु मोजना कामायन्वमन गने सभफद्ध सवै 
तनकामहरुरे ऩारना गनुय ऩनेछ ।  

22. अतधकाय प्रत्मामोजन् आमोगरे मस आदेश फभोजजभ 
आपूराई प्राप्त अतधकायभध्मे आवश्मकता अनसुाय केही 
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अतधकाय उऩाध्मऺ, सदस्म वा सदस्म-सजचवराई 
प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ ।  

23. प्रततवेदन ऩेश गने् (1) आमोगरे प्रत्मेक वषय वाहषयक 
प्रततवेदन तमाय गयी आतथयक वषय सभाप्त बएको तीन 
भहहनातबर प्रदेश सयकाय सभऺ ऩेश गनुयऩनेछ ।  

  (2) उऩदपा (1) फभोजजभको प्रततवेदनभा 
अन्म कुयाको अततरयक्त आमोगरे वषयबरयभा गयेका प्रभखु 
काभ कायवाही य त्मसफाट हातसर बएका उऩरजव्ध, 
भरुकुको आतथयक हवकासका अवसय तथा सभबावना य 
हवकासका प्राथतभकता रगामतका हवषम सभावेश गनुय 
ऩनेछ । 

  (3) उऩदपा (1) फभोजजभ आमोगरे ऩेश 
गयेको प्रततवेदन प्रदेश सयकायरे प्रदेश सबाभा 
ऩठाउनछे।  

  (4) उऩदपा (1) फभोजजभको प्रततवेदन 
आमोगरे सावयजतनक गनेछ ।  

24. प्रदेश सयकायसॉग सभऩकय ् आमोगरे प्रदेश सयकायसॉग 
सभऩकय  याख्दा भखु्मभन्री तथा भजन्रऩरयषदको 
कामायरमभापय त याख्न ुऩनेछ ।  

                                                           
 दोस्रो सॊशोधनिाया सॊशोतधत। 
 तेस्रो सॊशोधनिाया सॊशोतधत। 
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25. तनदेजशका, कामयहवतध तथा द्वदग्दशयन फनाउन सक्ने् मो 
आदेश कामायन्वमन गनय आमोगरे आवश्मक तनदेजशका, 
कामयहवतध, भाऩदण्ड तथा द्वदग्दशयन फनाउन सहकनछे ।  
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   अनसूुची 
(दपा 14 सॉग सभफजन्धत) 

शऩथको ढाॉचा 
 

भ ........................................ भरुकु, प्रदेश य जनताप्रतत 
ऩूणय फपादाय यही सत्म तनष्ठाऩवुयक प्रततऻा गछुय/ईश्वयको नाभभा 
शऩथ तरन्छु हक नेऩारको याजकीम सत्ता य सावयबौभसत्ता नेऩारी 
जनताभा यहेको नेऩारको सॊहवधानप्रतत ऩूणय फपादाय यहॉदै 
प्रदेशको ......................... ऩदको काभकाज प्रचतरत 
कानूनको अधीनभा यही भरुकु, प्रदेश य जनताको सोझो जचताई 
कसैको डय नभानी, ऩऺऩात नगयी, ऩूवायग्रह वा खयाव बावना 
नतरई इभानदायीताका साथ गनेछु य आफ्नो कतयव्म ऩारनाको 
तसरतसराभा आपुराई जानकायीभा आएको कुया भ ऩदभा फहार 
यहॉदा वा नयहॉदा जनुसकैु अवस्थाभा ऩतन प्रचतरत कानूनको 
ऩारना गदाय फाहेक अरु अवस्थाभा कुनै हकतसभफाट ऩतन प्रकट 
वा सङे्कत गने छैन ।  

 

   नाभ,थय् ................................. 
    दस्तखत् ................................. 

द्रिव्म्- केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ फभोजजभ 
प्रदेश नॊ. ३ को सट्टा फागभती प्रदेश बने्न शब्द याखी सॊशोधन 
गरयएको छ। 


