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प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामय सञ्चारन) आदेश, 207६ 

 

          प्रदेश सयकाय (भन्त्रिऩ्यषब) फाट स्वीकृत तभतत 
                         २०७६।८।१३ 

सॊशोधन 

प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामय सञ्चारन) (ऩहहरो सॊशोधन) आदेश, 207७         २०७७।७।६ 

प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामय सञ्चारन) (दोस्रो सॊशोधन) आदेश, 207७             २०७७।९।२७ 

प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामय सञ्चारन) (तेस्रो सॊशोधन) आदेश, 207७           २०७७।१२।२५ 

 
प्रस्तावना् प्रदेशको सशुासन, ददगो हवकास तथा सभहृिका रातग आवतधक मोजनाको तजुयभा, कामायरवमन, सहजीकयण, 
अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गनय, नीततको अनसुरधान तथा हवकास गनय  य प्रदेश सयकायराई सल्राह, सझुाव य सहमोग 
प्रदान गनयका रातग प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोगको गठन गयी सो को कामय सञ्चारन हवतधराई व्मवन्त्स्थत गनय 
वाञ्छनीम बएकोरे, 

प्रदेश सयकायरे देहामको आदेश जायी गयेको छ । 

 

 ऩ्यच्छेद–१ 

प्रायन्त्भबक 

१. सॊन्त्ऺप्त नाभ, हवस्ताय य प्रायभब् (१) मस आदेशको नाभ "प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामय 
सञ्चारन) आदेश, 207६" यहेको छ । 

(२) मो आदेश सदूुयऩन्त्िभ प्रदेशबय रागू हनुेछ । 

(3) मो आदेश तरुुरत प्रायभब हनुेछ । 

२. ऩ्यबाषा् हवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस आदेशभा,– 

(क) “अध्मऺ”  बन्नारे आमोगको अध्मऺ सभझन ुऩछय । 

(ख) “आमोग”  बन्नारे दपा ३ फभोन्त्जभको प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग सभझन ुऩछय । 

(ग) “उऩाध्मऺ” बन्नारे दपा 3 को उऩदपा (2) को खण्ड (ख) फभोन्त्जभको उऩाध्मऺ सभझन ु
ऩछय । 

(घ) "कभयचायी" बन्नारे आमोगभा कामययत प्रदेश सयकायका कभयचायी सभझन ुऩछय । 

(ङ) "तोहकए वा तोहकए फभोन्त्जभ" बन्नारे मस आदेश अरतगयत आमोगरे जायी गयेको तनदेन्त्शका वा 
कामयहवतधभा तोहकए फभोन्त्जभ सभझन ुऩछय । 
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(च)  “ऩ्यषब” बन्नारे दपा ७ फभोन्त्जभको प्रदेश हवकास ऩ्यषब सभझन ुऩछय । 

(छ) "प्रदेश" बन्नारे सदूुयऩन्त्िभ प्रदेश सभझन ुऩछय । 

(ज) "प्रदेश सयकाय" बन्नारे सदूुयऩन्त्िभ प्रदेश सयकाय (भन्त्रिऩ्यषब) सभझन ुऩछय । 

(झ) "सन्त्चवारम" बन्नारे आमोगको सन्त्चवारम सभझन ुऩछय । 

(ञ)  “सदस्म” बन्नारे आमोगको सदस्म सभझनऩुछय य सो शब्दरे आमोगको सदस्म सन्त्चवराई सभेत 
जनाउॉछ। 

 

ऩ्यच्छेद–२ 

आमोगको गठन, फैठक तथा काभ, कतयव्म य अतधकाय 

 

३. आमोगको गठन् (१) प्रादेन्त्शक मोजना तजुयभा, कामायरवमन, सहजीकयण गनय एवॊ नीततको अनसुरधान तथा 
हवकास गदै प्रदेशस्तयभा सञ्चातरत कामयक्रभ य आमोजनाहरुको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गयी प्राप्त सूचनाहरुको 
अध्ममन एवॊ हवश्लषेण गयी प्रदेश सयकायराई आवश्मकता अनसुाय सल्राह, सझुाव य सहमोग प्रदान गनय एक 
प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग गठन ग्यएको छ । 

(2) आमोगभा देहाम फभोन्त्जभका अध्मऺ, उऩाध्मऺ य सदस्म यहनेछन:्- 

(क) भखु्मभरिी         -अध्मऺ 
(ख) प्रदेश सयकायफाट तनमकु्त एकजना      -उऩाध्मऺ 

(ग) प्रदेश सयकायफाट तनमकु्त कभतीभा एकजना भहहरा सहहत फढीभा दईुजना -सदस्म 

(घ) 
प्रदेश सन्त्चव, आतथयक भातभरा तथा मोजना भरिारम    -सदस्म  

(ङ) 
प्रदेश सन्त्चव, भखु्मभरिी तथा भन्त्रिऩ्यषद्को कामायरम    - सदस्म  

(च) प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग      -सदस्म सन्त्चव 
 

 (३) आमोगको उऩाध्मऺ य दपा 3 को उऩदपा (2) को खण्ड (ग) फभोन्त्जभको सदस्मको तनमनु्त्क्त 
गदाय देहामका हवषम ऺेिभध्मेवाट प्रतततनतधत्त्व हनुे गयी अरग अरग हवषम ऺेिका व्मन्त्क्तहरुभध्मेवाट तनमकु्त 
ग्यनेछ :- 

(क) आतथयक भातभरा, हवत्त व्मवस्थाऩन तथा हवत्तीम सॊघीमता,  

(ख) साभान्त्जक हवकास, सशुासन तथा भानव स्रोत व्मवस्थाऩन, 

                                                           


 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोतधत 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोतधत 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया थऩ 
 दोस्रो सॊशोधनद्वाया सॊशोतधत  


 दोस्रो सॊशोधनद्वाया थऩ 
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(ग) बौततक ऩूवायधाय, जरस्रोत तथा उजाय, य 

(घ) कृहष तथा ऩमयटन तथा प्राकृततक स्रोत व्मवस्थाऩन । 

 (४) आमोगको उऩाध्मऺ य दपा 3 को उऩदपा (2) को खण्ड (ग) फभोन्त्जभको सदस्मरे आमोगको 
ऩूणयकारीन ऩदातधकायीको रुऩभा कामय गनेछन ्। 

(५) आमोगको उऩाध्मऺ य दपा 3 को उऩदपा (2) को खण्ड (ग) फभोन्त्जभको सदस्मको ऩदावधी 
तनमनु्त्क्त बएको तभततरे चाय फषयको हनुेछ य मस आदेशको अधीनभा यही तनजहरुको ऩनु् तनमनु्त्क्त हनु 
सक्नेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोन्त्जभको ऩदावधी फाॉकी यहेकै अवस्थाभा आमोगको उऩाध्मऺ वा दपा 3 को 
उऩदपा (2) को खण्ड (ग) फभोन्त्जभको कुनै सदस्मको ऩद ्यक्त हनु गएभा ्यक्त स्थानभा फाॉकी अवतधको 
रातग मस आदेशको अधीनभा यही प्रदेश सयकायरे अको व्मन्त्क्तराई तनमकु्त गनय सक्नेछ । 

(७) मस दपाभा अरमि जनुसकैु कुया रेन्त्खएको बए ताऩतन प्रदेश सयकायरे आवश्मकता अनसुाय 
आमोगको उऩाध्मऺ तथा दपा 3 को उऩदपा (2) को खण्ड (ग) फभोन्त्जभको सदस्म हेयपेय गनय सक्नेछ। 

४. आमोगको ऩूणय फैठक् (1) आमोगको ऩूणय फैठक फषयभा कभतीभा दईु ऩटक फस्नछे । 

(2) अध्मऺको तनदेशनभा आमोगको सदस्म-सन्त्चवरे ऩूणय फैठक फोराउनेछ । 

(3) आमोगको फैठकको अध्मऺता आमोगको अध्मऺरे गनेछ । 

(4) आमोगभा तत्कार कामभ यहेका कूर सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रततशतबरदा फढी सदस्म उऩन्त्स्थत 
बएभा आमोगको फैठकको रातग गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको भातननेछ । 

(5) आमोगको फैठकभा फहभुतको तनणयम आमोगको तनणयम भातननेछ य भत फयाफय बएभा अध्मऺरे 
तनणायमक भत ददनछे । 

(6) आमोगको फैठकको तनणयम आमोगका सदस्म-सन्त्चवद्बाया प्रभान्त्णत ग्यनछे । 

(7) आमोगको फैठकभा आवश्मकता अनसुाय कुनै ऩदातधकायी वा हवशषेऻराई आभरिण गनय सहकनछे । 

(8) आमोगको फैठक सभफरधी अरम कामयहवतध आमोग स्वमॊरे तनधाययण गये फभोन्त्जभ हनुेछ । 
५. आमोगको तनमतभत फैठक् (१) आमोगको तनमतभत कामय सञ्चारनको येखदेख, तनमरिण, सऩुयीवेऺण एवॊ 

भूल्माङ्कनका रातग आमोगको तनमतभत फैठक आवश्मकता अनसुाय फस्नछे । 

 (२) आमोगको तनमतभत फैठक उऩाध्मऺरे ददएको तनदेशन फभोन्त्जभ आमोगको सदस्म-सन्त्चवरे 
फोराउनेछ । 

(3) आमोगको तनमतभत फैठकको अध्मऺता उऩाध्मऺरे गनेछ य उऩाध्मऺको अनऩुन्त्स्थततभा आमोगका 
फ्यष्ठ सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

(4) आमोगको तनमतभत फैठक वाऩत फैठक बत्ता तरन ऩाइने छैन । 

(5) आमोगको तनमतभत फैठकसभफरधी अरम कामयहवतध आमोग आपैरे तनधाययण गये फभोन्त्जभ  हनुछे । 
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६. आमोगको काभ, कतयव्म य अतधकाय् (१) प्रचतरत कानून तथा मस आदेशभा अरमि रेन्त्खएका काभ, 
कतयव्म, अतधकायका अतत्यक्त आमोगको काभ, कतयव्म य अतधकाय देहाम फभोन्त्जभ हनुेछ्- 

(क)  दीघयकारीन नीतत तथा मोजना तजुयभा्- 

(1) प्रदेशको सभग्र सभहृिका रातग बहवष्मऩयक दृहि सहहतको दीघयकारीन रक्ष्म, भागयन्त्चि, 
नीतत तथा मोजना तजुयभा गयी त्मसको कामायरवमनको सहजीकयण गने, 

(2) आतथयक, साभान्त्जक, बौततक ऩूवायधाय, ऩमायवयणीम य सशुासनका ऺेिभा यणनीततक 
प्रकृततका आवतधक नीतत तथा मोजना तमाय गने, 

(3) प्रदेशको हवकासको सभबावना य अवसयराई अध्ममन गयी अल्ऩकातरन, भध्मकातरन य 
दीघयकारीन प्रदेश मोजनाको तजुयभा, अनगुभन य भूल्माङ्कन गने, 

(4) सभफन्त्रधत भरिारम तथा तनकामसॉगको सभरवमभा प्रदेशस्तयका नमाॉ हवकास कामयक्रभ 
तथा आमोजनाहरुको रेखाजोखा, ऩूवय भूल्माङ्कन तथा ऩयीऺण सभेत गयी सहभतत ददन,े 

(5) राब रागत रगामतका हवहवध ऩऺको हवश्लषेणको आधायभा आमोजना फैंक(प्रोजेक्ट 
फैंक) फनाउन े य स्वीकृत कामयहवतध अनसुाय आमोजना तमायी तथा छनौट सभफरधी 
कामय गने, 

(6) प्रदेशको स्रोतको अनभुान, प्रऺेऩण य हवतयण, आमोजनाको आतथयक, साभान्त्जक, हवत्तीम, 
प्राहवतधक य वातावयणीम हवश्लषेणको रातग प्रादेन्त्शक भाऩदण्ड तमाय गने, गयाउने, 

(7) अध्ममन, अनसुरधानभा आधा्यत नीतत तनभायण प्रहक्रमाराई अवरभवन गयी हवतबन्न 
ऺेिगत नीततहरुको तनभायण तथा ततनको कामायरवमनको सभरवम य सहजीकयण गने, 

(8) प्रदेशको सभहिगत अथयतरि अनरुुऩ नीतत तथा मोजनाको तजुयभा गने, गयाउन,े 

(9) सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम तहको सह-रगानी हनुे आमोजना छनौट य ऩूवय तमायी गनय 
आवश्मक काभ गने, 

(10) प्रदेश स्तयका ठूरा आमोजनाहरुको छनौट गने, 

(11) प्रदेशभा नीन्त्ज ऺेि य फाह्य रगानीका आमोजनाको इन्त्रजतनम्यङ्ग, प्रोक्मोयभेरट 
कररमान्त्क्टङ्ग, (इहऩतस), इन्त्रजतनम्यङ्ग, प्रोक्मोयभेरट, कररामान्त्क्टङ्ग एण्ड पामनान्त्रसङ्ग 
(इहऩतसएप) य हवल्ड, वोन, अऩयेट एण्ड रारसपय (फटु) प्रणारीभा आमोजना तनभायण 
सभफरधी काभ गयाउन,े 

(१२) प्रदेशस्तयीम हवकास नीतत, प्राथतभकता, आवतधक तथा ऺेिगत मोजना य वाहषयक 
हवकास कामयक्रभको तजुयभा, अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गयी कामायरवमनभा सहजीकयण 
गने,  

                                                           


 तेस्रो सॊशोधनद्वाया थऩ 
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(१३) याहिम प्राकृततक स्रोत तथा हवत्त आमोगरे तमाय गयेको आधाय फभोन्त्जभ नीतत, 
तनदेन्त्शका तथा भागयदशयन तमाय गने,  

(१४) तथ्माङ्क सूचना प्रणारी तथा अतबरेख व्मवस्थाऩन सभफरधभा प्रादेन्त्शक नीतत, कानून, 
भाऩदण्ड एवॊ मोजना तजुयभा, कामायरवमन य तनमभन गने । 

(ख)  अनगुभन तथा भूल्माङ्कन्- 

(1) प्रदेशको हवकाससभफरधी नीतत, मोजना, कामयक्रभ तथा आमोजनाको कामायरवमन, 
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 प्रहक्रमा तनधाययण गयी हवषमऺेिभा नीततहरु य 
प्राथतभकता प्राप्त कामयक्रभ तथा आमोजनाहरुको प्रबाव भूल्माङ्कन गने, गयाउने य 
त्मसको आधायभा नीतत तथा कामायरवमनको तहभा गनुयऩने सधुाय गने,गयाउन,े 

(3) अनगुभन तथा भूल्माङ्कनको हवषमभा सयकायी, सावयजतनक, स्वतरि भूल्माङ्कनकताय तथा 
हवषमगत ऩेशागत सॊघ,सॊस्था, नाग्यक सभाज य हवकासका साझेदाय फीच सञ्जारको 
हवकास य मस सभफरधी अनबुवको आदान प्रदान गयी हवशेषऻताको हवकास गने, 
गयाउने, 

(ग)  तहगत सभरवम्- 

(1) सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको हवकास सभफरधी नीतत तथा मोजना तजुयभा य 
कामायरवमनभा सभरवम, सहमोग य सहजीकयण गने, 

(2) अरतयाहिम सहामता ऩ्यचारनको सभरवम य सहजीकयण गने, 
(3) प्रदेश सयकायका ऺिेगत नीततहरुको सहभतत ददन,े 
(4) प्रोजेक्ट फैंक य प्रोजेक्ट मोजना तमायीको रातग सावयजतनक नीन्त्ज साझेदायी इकाईको 

रुऩभा काभ गने, 

(५) प्रदेशतबिका स्थानीम तहहरुराई मोजना तनभायण तथा कामायरवमनभा आवश्मक सहमोग 
ऩरु् माउने। 
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(घ)  अध्ममन, अनसुरधान तथा अरवेषण्- 

(1) प्रादेन्त्शक नीततको सारदतबयकता वा हवकास मोजना तथा कामयक्रभका हवतबन्न ऩऺको 
हवषमभा स्वतरि हवऻ, तनकाम वा सॊस्थाफाट याहिम तथा अरतयाहिमस्तयको शोध तथा 
अनसुरधान गने गयाउने य तत् सभफरधी प्रणारीको हवकास गने, 

(2) सावयजतनक, नीन्त्ज एवॊ गैय सयकायी ऺेिको साझेदायीभा नीतत तथा मोजनाको हवकास य 
कामायरवमनको ऺेिभा हनु े अनसुरधान तथा अध्ममनभा प्रान्त्ऻक प्रोत्साहन तथा 
सहजीकयण गने, 

(3) आतथयक, साभान्त्जक, बौततक ऩूवायधाय, जरस्रोत तथा उजाय हवकास, प्राकृततक स्रोत 
व्मवस्थाऩन य सशुासन तथा व्मवस्थाऩन रगामत हवतबन्न हवषमगत ऺेिको उत्ऩादन य 
व्मवसामको सॊयचना, ढाॉचा तथा प्रहवतधभा रुऩारतयण गनुयऩने हवषमका रातग तथ्मऩयक 
नीतत, सझुाव तथा प्रस्तावहरु तसपा्यस गने, 

(4) हवश्वहवद्यारम तथा अरम प्रान्त्ऻक सॊस्थासॉग सभरवम गयी नीतत अनसुरधानभा सहकामय 
गने, य 

(5) ऺेिगत य हवषमगत स्वमॊसेवकको छनौट गने, हटाउन,े प्रन्त्शऺाथॉ प्रन्त्शऺण ददन े। 

(ङ)  प्रचतरत कानूनभा तोहकए फभोन्त्जभका अरम कामय गने । 
(२) प्रदेशको नीतत तथा मोजना तजुयभा गदाय नेऩार सयकायको याहिम नीतत तथा रक्ष्म हातसर गनयभा 

सघाउ ऩगु्ने गयी तजुयभा गनुय ऩनेछ । 

               ऩ्यच्छेद-3 

प्रदेश हवकास ऩ्यषब 
७. प्रदेश हवकास ऩ्यषब: (१) आमोगरे तजुयभा गयेको दीघयकारीन वा आवतधक हवकास नीतत वा मोजनाभा 

छरपर गयी भागयदशयन ददनका रातग एक प्रदेश हवकास ऩ्यषब यहनेछ । 

(२) ऩ्यषद्को गठन देहाम फभोन्त्जभ हनुेछ्- 
(क) भखु्मभरिी         - अध्मऺ 

(ख) प्रदेश सयकायका हवबागीम भरिीहरु य भरिीको कामयबाय सभहाल्ने  

याज्मभरिीहरु        - सदस्म 

(ग) प्रदेश सबाभा प्रतततनतधत्व गने सॊसदीम दरका नेता    - सदस्म  
(घ) प्रदेश सबाका सतभततका सबाऩततहरु      - सदस्म  
(ङ)  ऩ्यषद्को अध्मऺरे तोकेको प्रदेशतबिका न्त्जल्रा सभरवम सतभततका  

 प्रभखुहरुभध्मेवाट चाय जना य उऩप्रभखुहरु भध्मेवाट ऩाॉच जना  - सदस्म 
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(च) प्रभखु सन्त्चव, प्रदेश सयकाय       - सदस्म 

(छ) आमोगको उऩाध्मऺ तथा सदस्महरु      - सदस्म 

(ज) 
ऩ्यषद्को अध्मऺरे तोकेको प्रदेशतबिका स्थानीम तहका प्रभखु वा  

अध्मऺभध्मेवाट चाय जना य उऩप्रभखु वा उऩाध्मऺ भध्मेवाट ऩाॉच जना   - सदस्म 

(झ) प्रचतरत कानून फभोन्त्जभ स्थाऩना बएका सॊघ वा सॊस्थाका 
प्रतततनतध य नीन्त्ज ऺेिरगामत हवतबन्न ऺेि, वगय य सभदुामको  

प्रतततनतधत्व हनु ेगयी याहिम जीवनभा हवन्त्शि मोगदान ऩरु् माएको  

व्मन्त्क्तहरुभध्मेफाट कभतीभा तीनजना भहहरा सहहत ऩ्यषद्को  

अध्मऺरे भनोतनत गयेको छ जना           - सदस्म 

 

(३) आमोगको सन्त्चवरे उऩदपा (२) फभोन्त्जभको ऩ्यषद्को सदस्म सन्त्चवको रुऩभा काभ गनेछ । 

 

८. ऩ्यषद्को फैठक सभफरधी व्मवस्था् (१) ऩ्यषद्का अध्मऺको तनदेशनभा सदस्म सन्त्चवरे ऩ्यषद्को फैठक 
फोराउनेछ । 

(२) ऩ्यषद्को फैठकको अध्मऺता ऩ्यषद्को अध्मऺरे गनेछ । 

(3) ऩ्यषद्को फैठकभा आवश्मकता अनसुाय कुनै ऩदातधकायी वा हवशषेऻराई आभरिण गनय सहकनछे। 

(4) ऩ्यषद्को तनणयम सदस्म सन्त्चवरे प्रभान्त्णत गनेछ । 

(5) ऩ्यषद्को फैठकसभफरधी अरम कामयहवतध ऩ्यषब आपैरे तनधाययण गये फभोन्त्जभ हनुेछ । 

 

९. प्रादेन्त्शक नीतत तथा मोजनाको स्वीकृतत्  आमोगरे तमाय गयेको प्रादेन्त्शक नीतत तथा मोजना ऩ्यषद्को 
फैठकभा छरपर बएऩतछ सो ऩ्यषद्को तनदेशनअनसुाय प्रदेश सयकायको स्वीकृततको रातग ऩेश ग्यनछे । 

 

ऩ्यच्छेद–४ 

उऩाध्मऺ तथा सदस्मको काभ, कतयव्म य अतधकाय 
१०. उऩाध्मऺको काभ, कतयव्म य अतधकाय् आमोगको उऩाध्मऺको काभ, कतयव्म तथा अतधकाय देहाम फभोन्त्जभ 

हनुेछ्- 

(क) आमोगसॉग सभफन्त्रधत काभ सभरवमात्भक य प्रबावकायी ढॊगरे सभऩादन गने, गयाउन,े 
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(ख) प्रदेशको सभग्र आतथयक अवस्था, चार ु मोजना एवॊ प्रादेन्त्शक प्राथतभकताका आमोजना य 
कामयक्रभको कामायरवमनको प्रगतत, सभस्मा य ती सभस्मा सभाधानका उऩामका फायेभा आमोगका 
अध्मऺ तथा भखु्मभरिीराई जानकायी गयाउन,े 

(ग) आमोग वा अध्मऺरे तोकेका अरम कामय गने, गयाउने । 

 

११.  सदस्मको काभ, कतयव्म य अतधकाय् आमोगको सदस्मको काभ, कतयव्म य अतधकाय देहाम फभोन्त्जभ हनुेछ्- 

(क) आफ्नो न्त्जभभेवायीको ऺेिसॉग सभफन्त्रधत नीतत तथा कामयक्रभको सऩु्यवेऺण, अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन गयी आमोगभा जानकायी गयाउन,े 

(ख) आफ्नो न्त्जभभेवायीको ऺेिसॉग सभफन्त्रधत ऺेिगत नीतत, मोजना तथा कामयक्रभको प्रगततको फाहषयक 
प्रततवेदन तमाय गयी आमोगभा ऩेश गने, 

(ग) आफ्नो न्त्जभभेवायीको ऺेिसॉग सभफन्त्रधत अध्ममन, अनसुरधान गनुयऩने हवषम ऩहहचान गयी त्मस्तो 
हवषमभा उऩाध्मऺ सभऺ तसपा्यस गने, य 

(घ) उऩाध्मऺरे तोके फभोन्त्जभका अरम कामय गने । 

 

ऩ्यच्छेद–५ 

उऩाध्मऺ तथा सदस्मको मोग्मता, सेवाका शतय तथा सहुवधा 
१२.  मोग्मता् देहामको मोग्मता बएको व्मन्त्क्त उऩाध्मऺ य दपा 3 को उऩदपा (2) को खण्ड (ग) फभोन्त्जभको 

सदस्मको ऩदभा तनमकु्त हनु सक्नेछ्- 
(क) नेऩारी नाग्यक, 

(ख) ऩैँतारीस फषय उभेय ऩूया बएको, 
(ग) 

नेऩार सयकायद्वाया भारमता प्राप्त हवश्वहवद्यारमफाट दपा ३ को उऩदपा (३) भा उन्त्ल्रन्त्खत 
हवषमऺेिसॉग सभवन्त्रधत हवषमभा हवद्यावा्यधी हातसर गयेको वा हवश्वहवद्यारमको सह-प्राध्माऩक बै 
काभ गयेको वा नेऩार सयकायद्वाया भारमता प्राप्त हवश्वहवद्यारमफाट स्नातकोत्तय तहको शैन्त्ऺक 
उऩाधी हातसर गयी सयकायी तनकाम वा सॊस्थाको नीतत तनभायण तह वा हवकास मोजना, नीतत 
अनसुरधान, कानून वा प्रान्त्ऻक ऺेिभा कभतीभा सात वषय काभ गयी हवन्त्शिता हातसर गयेको, 

(घ) कुनै पौजदायी कसूयभा अदारत वा अधयरमाहमक तनकामफाट सजाम नऩाएको, 
(ङ) कय फाॉकी फक्मौता नयहेको वा फैंकको ऋण नततयी प्रचतरत कानून फभोन्त्जभ कारो सूचीभा 

नऩयेको,  

(च) हवदेशी यािको नाग्यकता वा स्थामी आवासीम अनभुती नतरएको वा हवदेशी यािको नाग्यकता 
वा स्थामी आवासीम अनभुतीका रातग आवेदन नगयेको, य  
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(छ) कुनै प्रचतरत कानूनरे अमोग्म नबएको । 

 

१३.  ऩद ्यक्त हनुे अवस्था् देहामको अवस्थाभा आमोगको उऩाध्मऺ य दपा 3 को उऩदपा (2) को खण्ड (ग) 
फभोन्त्जभको सदस्मको ऩद ्यक्त हनुेछ्– 

(क) तनजरे भखु्मभरिी सभऺ आफ्नो ऩदफाट याजीनाभा ददएभा, 
(ख) तनजभा दपा 12 फभोन्त्जभको मोग्मता कामभ नयहेभा, 
(ग) प्रदेश सयकायरे तनजराई ऩदभकु्त गयेभा, 
(घ) उभेय ऩैसठ्ठी फषय ऩूया बएभा,  

(ङ) तनजको भतृ्म ुबएभा, वा  

(च) कुनै कायणफस प्रदेश सयकायरे आमोग हवघटन गयेभा । 

 

१४. शऩथ् आमोगको उऩाध्मऺरे अध्मऺ सभऺ य दपा 3 को उऩदपा (2) को खण्ड (ग) फभोन्त्जभको 
सदस्मरे उऩाध्मऺ सभऺ आफ्नो कामयबाय सभहाल्न ु अन्त्घ अनसूुची-1 फभोन्त्जभको ढाॉचाभा ऩद तथा 
गोऩतनमताको शऩथ तरन ुऩनेछ । 

 

१५. उऩाध्मऺ तथा सदस्मको ऩा्यश्रतभक य सहुवधा्  आमोगको उऩाध्मऺ य दपा 3 को उऩदपा (2) को खण्ड 
(ग) फभोन्त्जभको सदस्मको ऩा्यश्रतभक, प्रदेश सयकायको याज्मभरिी तथा प्रदेश सयकायको सहामक भरिी 
सयह य अरम सहुवधा अनसूुची-2 फभोन्त्जभ हनुेछ । 

 
१६.  एउटा सहुवधा भाि ऩाउने् सयकायी कोषफाट तनवृन्त्त्तबयण ऩाईयहेको व्मन्त्क्त आमोगको उऩाध्मऺ वा दपा 3 

को उऩदपा (2) को खण्ड (ग) फभोन्त्जभको सदस्मभा तनमकु्त बएभा त्मस्तो तनवृन्त्त्तबयण वा मस आदेश 
फभोन्त्जभको सहुवधा भध्मे कुनै एउटा सहुवधा भाि योजेय तरन ऩाउनेछ । 

  
१७.  सहुवधाको दरुुऩमोग गनय नहनुे् (1) मस आदेश फभोन्त्जभ आपूराई प्राप्त सहुवधा आमोगको उऩाध्मऺ तथा 

दपा 3 को उऩदपा (2) को खण्ड (ग) फभोन्त्जभको सदस्मरे आपूरे भाि उऩबोग गनुय ऩनेछ । 
(2) मस आदेश फभोन्त्जभ प्राप्त सहुवधाको दरुुऩमोग गयेभा प्रचतरत कानून फभोन्त्जभ कायवाही हनुेछ । 

स्ऩिीकयण् मस दपाको प्रमोजनको रातग सहुवधाको दरुुऩमोग बन्नारे मस आदेशभा तोहकए बरदा 
फढी सहुवधा तरने, अरम व्मन्त्क्तराई सहुवधा ददराई ददने, मोग्मता नऩगेुका व्मन्त्क्तराई तनमनु्त्क्त ददने, गरत 
व्मन्त्क्त वा कागजात खडा गयी सहुवधा तरने, सयकायी धनभारको हानी नोक्सानी ऩरु् माउने रगामतका कामय 
सभझन ुऩछय । 
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१८. स्वीकृतत तरनऩुने् (१) आमोगको उऩाध्मऺ य दपा 3 को उऩदपा (2) को खण्ड (ग) फभोन्त्जभको 
सदस्मरे आमोगको काभको तसरतसराभा हवदेश भ्रभण जाॉदा प्रदेश सयकायको स्वीकृतत तरन ुऩनेछ । 

(२) आमोगको काभको तसरतसराभा नेऩारतबि भ्रभण गदाय वा तनजी काभको तसरतसराभा हवदेश भ्रभणभा 
जान ुऩदाय आमोगको उऩाध्मऺ य दपा 3 को उऩदपा (2) को खण्ड (ग) फभोन्त्जभको सदस्मरे अध्मऺको 
स्वीकृतत तरन ुऩनेछ । 

(3) उऩदपा (2) फभोन्त्जभ नीन्त्ज काभको तसरतसराभा हवदेश भ्रभणभा जाॉदा आमोगको उऩाध्मऺ य दपा 
3 को उऩदपा (2) को खण्ड (ग) फभोन्त्जभको सदस्मरे कुनै सहुवधा ऩाउने छैनन ्। 

 

ऩ्यच्छेद-6 

आमोगको सन्त्चवारम, सन्त्चव, अरम जनशन्त्क्त तथा फजेट 
१९. सन्त्चवारम य आमोगको सन्त्चव् (1) अध्मऺको प्रत्मऺ तनदेशन तथा उऩाध्मऺको सऩुयीवेऺणभा काभ गने 

गयी प्रदेश सयकायरे आमोगको सन्त्चवारमको व्मवस्था गनेछ । 

(2) आमोगको सन्त्चवरे आमोगको सन्त्चवारमको सन्त्चवको रुऩभा काभ गनेछ । 

(3) सन्त्चवको काभ, कतयव्म य अतधकाय देहाम फभोन्त्जभ हनुेछ्- 

(क) सन्त्चवारमको प्रशासकीम प्रभखुको रुऩभा काभ गने, 

(ख) सन्त्चवारमको प्रशासकीम काभ कायवाहीराई व्मवन्त्स्थत गने, गयाउन,े 

(ग) प्रचतरत कानून फभोन्त्जभ हवबागीम प्रभखुको हैतसमतरे गनुय ऩने काभ गने, य 

(घ) तोहकए फभोन्त्जभका अरम कामय गने गयाउने । 

 

२०. जनशन्त्क्त तथा फजेटसभफरधी व्मवस्था् (1) आमोगको कामायरम वा सन्त्चवारम प्रमोजनका रातग भखु्मभरिी 
तथा भन्त्रिऩ्यषद्को कामायरमरे आवश्मक जनशन्त्क्तको व्मवस्था गनेछ । 

(2) आमोगका रातग आवश्मक फजेट प्रदेश सयकायरे उऩरब्ध गयाउनेछ । 

 

       ऩ्यच्छेद-7 

हवहवध 
२१. ऩारना गनुयऩने् आमोगरे मस आदेश तथा अरम प्रचतरत कानून फभोन्त्जभ सभऩादन गनुय ऩने कामयका 

सभफरधभा तनधाययण गयेको नीतत, यणनीतत, तनदेशन तथा भाऩदण्डहरु मोजना कामायरवमन गने सभफि सफै 
तनकामहरुरे ऩारना गनुय ऩनेछ । 
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२२. अतधकाय प्रत्मामोजन् आमोगरे मस आदेश फभोन्त्जभ आपूराई प्राप्त अतधकायभध्मे आवश्मकता अनसुाय केही 
अतधकाय उऩाध्मऺ, सदस्म वा सदस्म सन्त्चवराई प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ । 

 
२३. याहिम प्राकृततक स्रोत तथा हवत्त आमोगसॉग सभरवम गने् आमोगरे प्रदेशको सवायहङ्गण हहत प्रवियन गनय 

याहिम प्राकृततक स्रोत तथा हवत्त आमोगसॉग नीततगत तथा प्रहक्रमागत रुऩभा सभरवम तथा सहजीकयण गनुय 
ऩनेछ । 

 
२४. प्रततवेदन ऩेश गने् (1) आमोगरे प्रत्मेक फषय फाहषयक प्रततवेदन तमाय गयी आतथयक फषय सभाप्त बएको तीन 

भहहनातबि प्रदेश सयकायसभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ । 

(2) उऩदपा (1) फभोन्त्जभको प्रततवेदनभा अरम कुयाको अतत्यक्त आमोगरे फषयबयीभा गयेका प्रभखु काभ 
कायवाही य त्मसफाट हातसर बएका उऩरन्त्ब्ध, प्रदेशको आतथयक हवकासका अवसय तथा सभबावना य 
हवकासका प्राथतभकता रगामतका हवषम सभावेश गनुय ऩनेछ । 

(3) उऩदपा (1) फभोन्त्जभ आमोगरे ऩेश गयेको प्रततवेदन प्रदेश सयकायरे प्रदेश सबाभा ऩठाउनेछ । 

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

 
२५. सॊघीम तनकामसॉग सभऩकय ् आमोगरे सॊघीम तनकामहरुसॉग सभऩकय  याख्दा भखु्मभरिी तथा भन्त्रिऩ्यषद्को 

कामायरम भापय त याख्न ुऩनेछ । 

 
२५क. अनसूुचीभा हेयपेय् प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩिभा सूचना प्रकाशन गयी अनसूुचीभा आवश्मक हेयपेय गनय 

सक्नेछ। 

  
२६. तनदेन्त्शका, कामयहवतध तथा ददग्दशयन फनाउन सक्ने्  (1) मस आदेशको उद्दशे्म ऩूततयका रातग आवश्मक 

तनदेन्त्शका वा कामयहवतध फनाउन सहकनेछ य सो तनदेन्त्शका वा कामयहवतध प्रदेश सयकाय (भन्त्रिऩ्यषब) फाट 
स्वीकृत बएऩतछ रागू हनुछे । 

(2) प्रचतरत कानून य मस आदेशको प्रततकूर नहनुे गयी आमोगरे आवश्मक भाऩदण्ड वा ददग्दशयन 
फनाई रागू गनय सक्नेछ । 

 

२७. खायेजी वा सॊशोधन् (1) मो आदेशराई खायेज वा सॊशोधन गने अतधकाय प्रदेश सयकाय (भन्त्रिऩ्यषब) भा 
तनहहत यहनेछ ।
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अनसूुची-1 

(दपा 14 सॉग सभफन्त्रधत) 
शऩथको ढाॉचा 

भ............................................................................... भरूुक य जनताप्रतत ऩूणय फपादाय यही 
सत्म तनष्ठाऩूवयक प्रततऻा गछुय/ईश्वयको नाभभा शऩथ तररछु हक नेऩारको याजकीम सत्ता य सावयबौभसत्ता 
नेऩारी जनताभा यहेको नऩेारको सॊहवधानप्रतत ऩूणय फपादाय यहॉदै प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोगको 
......................................................................ऩदको काभकाज प्रचतरत कानूनको अधीनभा यही 
भरूुक य जनताको सोझो न्त्चताई कसैको डय नभानी, ऩऺऩात नगयी, ऩूवायग्रह वा खयाफ बावना नतरई 
इभारदायीताका साथ गनेछु य आफ्नो कतयव्म ऩारनाको तसरतसराभा आपूराई 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...................... 
तभतत्........................... 

 



 

13 
 

 
अनसूुची-2 

(दपा 15 सॊग सभफन्त्रधत) 
आमोगका उऩाध्मऺ तथा दपा 3 को उऩदपा (2) को खण्ड (ग) फभोन्त्जभको सदस्मको ऩा्यश्रतभक तथा अरम 
सहुवधा 
क्र.सॊ. हववयण इकाई दय उऩाध्मऺ सदस्म 

1 ऩा्यश्रतभक प्रतत भहहना (न.ेरु.) प्रदेश सयकाय, 
याज्मभरिी सयह 

प्रदेश सयकाय, सहामक 
भरिी सयह 

2 आवास सहुवधा प्रतत भहहना (न.ेरु.) 20,000।- 20,000।- 
3 पतनयचय य पतनयतसङ्ग (सयकायी 

घयको फरदोफस्त नबएभा) 
एकभिु/एकऩटक 
भाि (ने.रु.) 

50,000।- 50,000।- 

4 सवायी साधन एक वटा 1 - 
5 इरधन (तडजेर/ऩेरोर) भातसक 125 तर. 100 तर. 
6 भोहवर  िैभातसक 5 तर. 5 तर. 
7 सॊचाय सहुवधा (टेतरपोन, इरटयनेट 

य ऩिऩतिका) 
प्रतत भहहना (न.ेरु.) 2,000।- 2,000।- 

8 मातामात सहुवधा प्रतत भहहना (न.ेरु.) 15,000।- 15,000।- 
9 हवहवध प्रतत भहहना (न.ेरु.) 2,000।- 2,000।- 
 स्ऩिीकयण्  

1. सयकायी आवास य सवायी साधन उऩरब्ध गयाइएको अवस्थाभा क्रभ सॊख्मा 2 य 8 फभोन्त्जभको यकभ उऩरब्ध 
गयाइने छैन । 

2. सयकायी सवायी साधन उऩरब्ध बएभा वा आफ्नै नीन्त्ज स्वातभत्वको सवायी साधन प्रमोग गयेभा भाि क्रभ सॊख्मा 
5 य 6 फभोन्त्जभको न्त्जरसी सहुवधा उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

3. आमोगको काभको तसरतसराभा स्वदेश वा हवदेश भ्रभण गनुयऩदाय उऩाध्मऺराई प्रदेश सयकायको याज्मभरिी सयह 
य  सदस्मराई सहामक भरिी सयह दैतनक भ्रभण बत्ता उऩरब्ध गयाइनछे । 
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