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प्रदेश मोजना आमोग (गठन तथा कामय सञ्चारन) आदेश, २०७४ 

भन्त्रिऩरयषदफाट ऩास बएको मभमत्2074/12/06 

प्रथभ सॊशोधन मभमत् 2075/04/23 

दोस्रो सॊशोधन मभमत् 2076/05/30 

 

प्रस्तावना् प्रदेशको दयुगाभी सोच सहहतको हवकासको अवधायणा तमाय गने, उदे्दश्म तथा रक्ष्महरु 
मनधाययण गने, दीघयकामरन य अल्ऩकामरन नीमत, यणनीमत तथा मोजना तजुयभा गने य प्रदेश स्तयका 
भहत्त्वऩूणय नीमत, कामयक्रभ य आमोजनाहरुको अनगुभन एवॊ भलु्माङ्कन गयी प्राप्त सूचनाहरुको 
अध्ममन एवॊ हवश्लषेण गयी प्रदेश सयकायराई आवश्मकता अनसुाय सल्राह, सझुाव य सहमोग प्रदान 
गने हवऻ सभूहको रुऩभा प्रदेश मोजना आमोगको गठन तथा कामय सञ्चारन हवमधराई व्मवन्त्स्थत 
गनय वाञ्छनीम बएकोरे, प्रदेश सयकायरे देहामको आदेश जायी गयेको छ ।  

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायन्त्भबक 
१. सॊन्त्ऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मस आदेशको नाभ "प्रदेश नॊ. 5 प्रदेश मोजना आमोग (गठन 

तथा कामय सञ्चारन) आदेश, २०७४" यहेको छ ।  
(२) मो आदेश तरुुरत प्रायभब हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा् हवषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस आदेशभा,-  
(क) "अध्मऺ" बन्नारे आमोगको अध्मऺ सभझन ुऩछय ।  
(ख) "आमोग" बन्नारे दपा ३ फभोन्त्जभको प्रदेश मोजना आमोग सभझन ुऩछय ।  
(ग) "उऩाध्मऺ" बन्नारे आमोगको उऩाध्मऺ सभझन ुऩछय ।  
(घ) "ऩरयषद्" बन्नारे दपा ७ फभोन्त्जभको प्रदेश हवकास ऩरयषद् सभझन ुऩछय । 
ङ)  "प्रदेश" बन्नारे प्रदेश नॊ. 5 प्रदेश सभझन ुऩदयछ । 

च)  "प्रदेश सयकाय" बन्नारे प्रदेश नॊ. 5 भन्त्रिऩरयषद सभझन ुऩछय । 
छ)  "सदस्म" बन्नारे आमोगको सदस्म सभझन ु ऩछय य सो शब्दरे आमोगको 

उऩाध्मऺ य सदस्म सन्त्चव सभेतराई जनाउॉछ ।  
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ऩरयच्छेद-२ 

आमोगको गठन, फैठक तथा काभ, कतयव्म य अमधकाय 

३. आमोगको गठन् (१) प्रदेशको दयुगाभी सोच सहहतको हवकासको अवधायणा तमाय गने, 
उदे्दश्म तथा रक्ष्म मनधाययण गने, ददघयकामरन य अल्ऩकामरन नीमत, यणनीमत तथा मोजना 
तजुयभा गने य प्रदेशस्तयका भहत्वऩूणय नीमत, कामयक्रभ य आमोजनाहरुको अनगुभन एवॊ 
भूल्माङ्कन गयी प्राप्त सूचनाहरुको अध्ममन एवॊ हवश्लषेण गयी प्रदेश सयकायराई आवश्मकता 
अनसुाय सल्राह सझुाव य सहमोग प्रदान गने हवऻ सभहुको रुऩभा प्रदेश मोजना आमोगको 
गठन गरयएको छ ।   
(२)  आमोगभा देहाम फभोन्त्जभका अध्मऺ, उऩाध्मऺ य सदस्महरु यहनेछन ् -  

(क) भखु्मभरिी  - अध्मऺ  
(ख) प्रदेश सयकायफाट मनमकु्त एक जना  - उऩाध्मऺ  
(ग) प्रदेश सयकायफाट मनमकु्त कभतीभा एक भहहरा 

सहहत फढीभा  चायजना   - सदस्म  
(च) प्रदेश सन्त्चव, आमथयक भामभरा तथा मोजना भरिारम  - सदस्म 
(छ) प्रदेश सन्त्चव, भखु्मभरिी  तथा भन्त्रिहऩयषद्को 

कामायरम  - सदस्म सन्त्चव  
(३) भखु्मभरिी तथा भन्त्रिऩरयषका प्रभखु सन्त्चव आमोगको फैठकभा आभन्त्रित सदस्मको 

रुऩभा यहने छन ।   
(4)  उऩदपा (२) को खण्ड (ख) य (ग) फभोन्त्जभका उऩाध्मऺ य सदस्मको मनमनु्त्क्त गदाय 

देहामका हवषम ऺेि रगामतको प्रमतमनमधत्व हनुे गयी गरयनेछ ।  
(क) आमथयक हवकास, 
(ख)  साभान्त्जक तथा भानव हवकास य सशुासन  
(ग) बौमतक ऩूवायधाय, जरस्रोत तथा उजाय 
(घ) कृहष तथा ऩमयटन  
(ङ) प्राकृमतक य भानवीम स्रोत व्मवस्थाऩन, 

(5) उऩदपा (२) को खण्ड (ख) य (ग) फभोन्त्जभका उऩाध्मऺ य सदस्मरे आमोगको 
ऩूणयकारीन ऩदामधकायीको रुऩभा कामय गनेछन  ।  
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४. आमोगको फैठक् (१) आमोगको फैठक वषयभा कभतीभा दइुय ऩटक फस्नेछ ।  

(२)  अध्मऺको मनदेशनभा आमोगको सदस्म-सन्त्चवरे आमोगको फैठक फोराउनेछ।  

(३)  आमोगको फैठकको अध्मऺता आमोगको अध्मऺरे गनेछ ।  

(४)  आमोगभा तत्कार कामभ यहेका कूर सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रमतशतबरदा फढी 
सदस्म उऩन्त्स्थत बएभा आमोगको फैठकको रामग गणऩूयक सॊख्मा ऩगेुको भामननेछ। 

(५)  आमोगको फैठकभा फहभुतको मनणयम आमोगको मनणयम भामननेछ य भत फयाफय बएभा 
अध्मऺरे मनणायमक भत ददनेछ।  

(६)  आमोगको फैठकको मनणयमआमोगका सदस्म-सन्त्चवद्वाया प्रभान्त्णत गरयनेछ। 

(७)  आमोगको फैठकभा आवश्मकता अनसुाय कुनै ऩदामधकायी वा हवशेषऻराई आभरिण 
गनय सहकनेछ।  

(८)  आमोगको फैठकसभफरधी अरम कामयहवमध आमोग आपैरे मनधाययण गये फभोन्त्जभ 
हनुेछ।  

५. आमोगको मनममभत फैठक् (१) आमोगको मनममभत कामयसञ्चारनको येखदेख, मनमरिण, 
सऩुयीवेऺण एवॊ भूल्माॊकनका रामग आमोगको मनममभत फैठक कभतीभा  प्रत्मेक 1 (एक) 
ऩटक फस्नेछ ।   

(२)  आमोगको मनममभत फैठक उऩाध्मऺको मनदेशनभा आमोगको सदस्म-सन्त्चवरे 
फोराउनेछ ।  

(३)  आमोगको मनममभत फैठकको अध्मऺता उऩाध्मऺरे गनेछ । उऩाध्मऺको 
अनऩुन्त्स्थमतभा आमोगका वरयष्ठ सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ ।  

(४)  आमोगको मनममभत वैठकभा ऩदेन सदस्मको उऩन्त्स्थमत अमनवामय हनुे छैन ।  

(५)  आमोगको मनममभत वैठकसभफरधी अरम कामयहवमध आमोग आपैरे मनधाययण गये 
फभोन्त्जभ हनुेछ ।  
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६.  आमोगको काभ, कतयव्म य अमधकाय् प्रचमरत कानून फभोन्त्जभका काभ, कतयव्म, अमधकायका 

अमतरयक्त आमोगको काभ कतयब्म य अमधकाय देहाम फभोन्त्जभ हनुेछ् 
(क) दीघयकारीन सोच, तथ्मऩयक नीमत तथा मोजना तजुयभा् 

(१)  प्रदेशको सभग्र सभहृिका रामग दूयगाभी सोंच सहहतको दीघयकामरन रक्ष्म, 
भागयन्त्चि, नीमत तथा मोजना तजुयभा गने, 

(२) आमथयक, साभान्त्जक, बौमतक ऩूवायधाय, ऩमायवयणीम य सशुासनका ऺेिभा यणनीमतक 
प्रकृमतका आवमधक नीमत तथा मोजना तमाय गने,  

(3) राब रागत रगामतका हवहवध हवश्लषेणको आधायभा आमोजना फैंक (प्रोजेक्ट 
फैंक) मनभायण गने, गयाउने, 

(4)  याहिम स्रोतको अनभुान, प्रऺऩेण य हवतयण, आमोजनाको आमथयक, साभान्त्जक 
हवत्तीम, प्राहवमधक य वातावयणीम हवश्लषेणको रामग प्रादेन्त्शक भाऩदण्ड तमाय गने 
वा गनय रगाउने,  

(5)  अध्ममन, अनसुरधान तथा तथ्मऩयक नीमत मनभायण प्रहक्रमाराई अवरभफन गयी 
हवमबन्न ऺेिगत नीमतहरुको मनभायण तथा मतनको कामायरवमनको सभरवम य 
सहजीकयण गने,  

(6)  अथयतरिका सभहिगत ऺिेहरुभा अध्ममन गयी त्मस फभोन्त्जभको नीमत तथा 
मोजनाहरुको तजुयभा गने, गयाउने,(७) प्रदेशको न्त्स्थमतऩि स्वमतऩि तमाय गने,

  
(8)  वाहषयक तथा आवमधक प्रमतवेदन तमाय गने ।   

(ख) अनगुभन तथा भूल्माॊकन् 
(9) अनगुभन, भूल्माङ्कन भाऩदण्ड, कामयहवमध ढाॉचा  फनाउने 
(10) प्रदेशको हवकाससभफरधी नीमत, मोजना, कामयक्रभ तथा आमोजनाको 

कामायरवमनको अवस्था य प्रमतपर तथा प्रबावको प्रबावकायी अनगुभन तथा 
भूल्माॊकन प्रणारीको हवकास गने तथा त्मसराई प्रदेश सयकायका हवमबन्न 
मनकामहरुभा रागू गयी सॊस्थागत गयाउन,े 
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(11) भूल्माॊकनका रामग आवश्मक भाऩदण्ड य प्रहक्रमा मनधाययण गयी मफषमऺेिगत 
नीमतहरु य प्राथमभकताप्राप्त कामयक्रभ तथा आमोजनाहरुको प्रबाव भूल्माॊकन गने, 
गयाउने य त्मसको आधायभा नीमत तथा कामायरवमनको तहभा गनुयऩने सधुायका 
सभफरधभा सझुाव ददने, 

 
(१2) अनगुभन तथा भूल्माॊकनको हवषमभा सयकायी, सायवयजमनक, स्वतरि 

भूल्माॊकनकताय तथा हवषमगत ऩेशागत सॊघ सॊस्था, नागरयक सभाज य 
हवकासका साझेदाय फीच सञ्जारको हवकास य मससभफरधी अनबुवको आदान 
प्रदान गयी हवशेषऻताको हवकास गने, गयाउने । 

(ग) तहगत सभरवम् 
(१3)  प्रदेश य स्थानीम तहको हवकाससभफरधी नीमत तथा मोजना तजुयभा य 

कामायरवमनभा सभरवम, सहमोग य सहजीकयण गने । 
(घ) अध्ममन, अनसुरधान तथा अरवेषण् 

(१4) कुनै प्रादेन्त्शक नीमतको सारदमबयकता वा हवकास मोजना तथा कामयक्रभका 
हवमबन्न ऩऺको हवषमभा स्वतरि हवऻ व्मन्त्क्त, मनकाम वा सॊस्थाफाट 
अरतयायहिम, याहिम स्तयको शोध तथा अनसुरधान गने गयाउने य तत्सभफरधी 
प्रणारीको हवकास गने, 

(१5) प्रान्त्ऻक, सायवयजमनक, मनजी ऺेि तथा गैय सयकायी ऺेिकोसाझेदायीभा नीमत 
तथा मोजनाको हवकास तथा कामायरवमनको ऺेिभा हनुे अनसुरधान तथा 
अध्ममनभा प्रोत्साहन तथा सहजीकयण गने, 

(१6) आमथयक हवकास, साभान्त्जक हवकास, बौमतक ऩूवायधाय, जरस्रोत तथा उजाय, 
प्राकृमतक स्रोत ब्मवस्थाऩन य सशुासन तथा ब्मवस्थाऩन रगामत हवमबन्न 
हवषमगत ऺेिको उत्ऩादन य ब्मवसामको सॊयचना, ढाॉचा तथा प्रहवमधभा 
रुऩारतयण गनुयऩने मफषमका रामग तथ्मऩयक नीमत, सझुाव तथा प्रस्तावहरु 
मसपारयस गने ।  

(ङ) रगानीका रामग आवश्मक सभरवम, ऩयाभशय गयी रगानीको वातावयण तमाय गने । 
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ऩरयच्छेद-३ 

प्रदेश हवकास ऩरयषद् 

७. प्रदेश हवकास ऩरयषद्् आमोगरे तजुयभा गयेको दीघयकारीन वा आवमधक हवकास नीमत वा 
मोजनाभा छरपर गयी भागयदशयन ददनका रामग एक प्रदेश हवकास ऩरयषद् यहनेछ।  
(२) ऩरयषद्को गठन देहाम फभोन्त्जभ हनुेछ्- 
(क) भखु्मभरिी  -  अध्मऺ  
(ख) प्रदेश सयकायका हवबागीम भरिीहरु य भरिीको कामयबाय 

सभहाल्ने याज्मभरिीहरु - सदस्म  
(ग) प्रदेश सयकायका प्रभखु सन्त्चव  - सदस्म  
(घ) प्रदेश-सॊसदभा प्रमतमनमधत्व गने सॊसदीम दरका नेता  - सदस्म  
(ङ) प्रदेश-सॊसदका समभमतका सबाऩमतहरु  - सदस्म   
(च) आमोगको उऩाध्मऺ  - सदस्म  
(छ)  आमोगका सदस्महरु                                - सदस्म  
(ज) प्रदेश सयकायका भरिारमका सन्त्चवहरु  - सदस्म   
(झ) सफै न्त्जल्रा सभरवम समभमतका प्रभखुहरू - सदस्म 
(ञ) स्थानीम तहका प्रभखु/अध्मऺहरु भध्मेफाट ऩरयषदका अध्मऺरे 

तोकेको फढीभा १२ जना    - सदस्म 
(ट) प्रचमरत कानून फभोन्त्जभ स्थाऩना बएका सॊघ वा सॊस्थाका 

प्रमतमनमध य मनजी ऺेिरगामत हवमबन्न ऺेि, वगय य सभदुामको 
प्रमतमनमधत्व हनुे गयी याहिम जीवनभा हवन्त्शि मोगदान ऩयु  माएका 
व्मन्त्क्तहरुभध्मेफाट कभतीभा एक मतहाई भहहरा सहहत प्रदेश 
सयकायफाट भनोमनत १२ जना  - सदस्म       

(ठ) प्रदेश सन्त्चव, भखु्मभरिी तथा भन्त्रिऩरयषद् को कामायरम   - सदस्म-सन्त्चव  
८.  ऩरयषद्को फैठक सभफरधी व्मवस्था् (१) ऩरयषद्का अध्मऺको मनदेशनभा सदस्म सन्त्चवरे 

ऩरयषद्कोफैठक फोराउनेछ । 
 

 

(२)  ऩरयषद्को फैठकको अध्मऺता ऩरयषद्को अध्मऺरे गनेछ ।  
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(३)  ऩरयषद्को फैठकभा आवश्मकता अनसुाय कुनै ऩदामधकायी वा हवशेषऻराई आभरिण 
गनय सहकनेछ ।  

(४)  ऩरयषद्को मनणयम आमोगको सन्त्चवरे प्रभान्त्णत गनेछ ।  
(५)  ऩरयषद्को फैठकसभफरधी अरम कामयहवमध आमोगरे मनधाययण गये फभोन्त्जभ हनुेछ।  

९. प्रादेन्त्शक मोजनाको स्वीकृमत्  ऩरयषद्को फैठकभा आमोगरे तमाय गयेको प्रादेन्त्शक मोजना 
छरपर बएऩमछ सो ऩरयषद्को मनदेशन अनसुाय प्रदेश सयकायको स्वीकृमतको रामग ऩेश 
गरयनेछ । 

ऩरयच्छेद-४ 
उऩाध्मऺ तथा सदस्मको काभ, कतयव्म य अमधकाय 

१०. उऩाध्मऺको काभ, कतयव्म य अमधकाय् (१) उऩाध्मऺको काभ, कतयव्म तथा अमधकाय देहाम 
फभोन्त्जभ हनुेछ्-  
(क) आमोगसॉग सभफन्त्रधत काभ सभरवमात्भक य प्रबावकायी ढॊगरे सभऩादन गने गयाउने,  
(ख) प्रदेशको सभग्र आमथयक अवस्था, चारू मोजना, प्रदेश प्राथमभकताका आमोजना य 

कामयक्रभको कामायरवमनको प्रगमत, सभस्मा य ती सभस्मा सभाधानका उऩामका 
फायेभा आमोगका अध्मऺ तथा भखु्मभरिीराई जानकायी गयाउने, 

(ग) आमोग वा अध्मऺरे तोकेका अरम कामय गने, गयाउने ।  
 
 
११. सदस्मको काभ, कतयव्म य अमधकाय् सदस्मको काभ, कतयव्म य अमधकाय देहाम फभोन्त्जभ 

हनुेछ्-  
(क)  आफ्नो न्त्जभभेवायीको ऺेिसॉग सभफन्त्रधत नीमत तथा कामयक्रभको सऩुरयवेऺण, 

अनगुभन तथा भूल्माॊकन गयी आमोगभा जानकायी गयाउने, 
(ख) आफ्नो न्त्जभभेवायीको ऺेिसॉग सभफन्त्रधत ऺेिगत नीमत, मोजना तथा कामयक्रभको 

प्रगमतको वाहषकय  प्रमतवेदन तमाय गयी आमोगभा ऩेश गने, 
(ग) आफ्नो न्त्जभभेवायीको ऺेिसॉग सभफन्त्रधत अध्ममन अनसुरधान गनुयऩने हवषम ऩहहचान 

गयी त्मस्तो हवषमभा उऩाध्मऺ सभऺ मसपारयस गने, 
(ङ) उऩाध्मऺरे तोके फभोन्त्जभका अरम कामय गने ।  

 



8 
 

ऩरयच्छेद-५ 

उऩाध्मऺ तथा सदस्मको सेवाका शतय तथा सहुवधा 
१२.  मोग्मता् देहामको मोग्मता बएको व्मन्त्क्त आमोगको उऩाध्मऺ वा सदस्मभा मनमकु्त हनु  

सक्नेछ्-  
(क) नेऩारी नागरयक,  
(ख) ऩैतीस फषय उभेय ऩगेुको,  
(ग) नेऩार सयकायद्वाया भारमता प्राप्त हवश्वहवद्यारमफाट दपा ३ को उऩदपा (4) भा 

उल्रेख गरयएका हवषमसॊग सभफन्त्रधत हवषमभा मफद्यावारयमध गयेको वा 
हवश्वहवद्यारमको सह-प्राध्माऩक बै काभगयेको वा स्नातकोत्तय तह हामसर गयी 
हवकास, मोजना, नीमत अनसुरधान, काननु, प्रान्त्ऻक वा व्मवस्थाऩकीम ऺेिभा यही 
कभतीभा दश वषय काभ गयी हवन्त्शिता हामसर गयेको,  

(घ) कुनै पौजदायी कसूयभा अदारतफाट सजाम नऩाएको, 
(ङ) मनमतवस फैकको ऋण नमतयी प्रचमरत कानून फभोन्त्जभ कारो सूचीभा नऩयेको,  
(च)  प्रचमरत कानून वभोन्त्जभ अमोग्म नबएको । 

१3. आमोगको कामायवमध् (१) आमोगको कामायवमध काभ शरुु गयेको मभमतरे ३ वषयको हनुेछ । 
(2) उऩदपा १ भा जनुसकैु कुया रेन्त्खएको बएताऩमन प्रदेश सयकायरे कुनै कायणवश 

हवघटन गनय चाहेभा जनुसकैु फखत आमोगको कामायवमध सभाप्त हनुे गयी मनणयम गनय 
सहकनेछ । 

१4. ऩद रयक्त हनु ेअवस्था् देहामको अवस्थाभा उऩाध्मऺ तथा सदस्मको ऩद रयक्त हनुेछ्-  
(क) भखु्मभरिी आफ्नो ऩदफाट ऩदभकु्त बएभा, 
(ख) मनजरे प्रदेश सयकाय सभऺ आफ्नो ऩदफाट याजीनाभा ददएभा,  
(ग) मनजभा दपा १२ फभोन्त्जभको मोग्मता कामभ नयहेभा, 
(घ) प्रदेश सयकायरे मनजराई ऩदभकु्त गयेभा, वा  
(ङ) मनजको भतृ्म ुबएभा,  वा  

(च) कुनै कायणवश प्रदेश सयकारे आमोग हवघटन गयेभा । 
१५. उऩाध्मऺ तथा सदस्मको ऩारयश्रमभक य सहुवधा् (१) उऩाध्मऺ तथा सदस्मको ऩारयश्रमभक, 

दैमनक तथा भ्रभण बत्ता अनसूुची-1 वभोन्त्जभ हनुेछ ।  
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(२) सवायी साधन य आवासको रामग सयकायी बवन व्मवस्था हनु नसकेभा सो व्मवस्था 
नबएसभभका रामग अनसूुची-1 वभोन्त्जभको सहुवधा उऩरव्ध हनुेछ । कुनै ऩदामधकायीरे 
मनजी सवायी साधन प्रमोग गयेभा मातामात सहुवधाको सट्टा सो अनसूुची वभोन्त्जभ ईरधन, 

भोहवर य भभयत खचयभाि उऩरब्ध गायईनेछ ।  
१6. शऩथ् उऩाध्मऺ तथा सदस्मरे आफ्नो कामयबाय सभहाल्न ु अन्त्घ अनसूुची-2 फभोन्त्जभको 

ढाॉचाभा उऩाध्मऺरे अध्मऺ सभऺ य सदस्महरुरे उऩाध्मऺ सभऺ ऩद तथा गोऩमनमताको 
शऩथ मरनऩुनेछ ।   

१7. स्वीकृमत मरन ु ऩने् (१) उऩाध्मऺ तथा सदस्मरे आमोगको काभको मसरमसराभा हवदेश 
भ्रभणभा जान ुऩदाय प्रदेश सयकायको स्वीकृमत मरन ुऩनेछ । 
(२) आमोगको काभको मसरमसराभा नेऩारमबि भ्रभणभा जान ुऩदाय उऩाध्मऺरे अध्मऺको य 

सदस्मरे उऩाध्मऺको स्वीकृमत मरन ुऩनेछ ।  
(३) मनजी काभको मसरमसराभा हवदेश भ्रभणभा जान ुऩदाय उऩाध्मऺरे अध्मऺको य सदस्मरे 

उऩाध्मऺको स्वीकृमत मरन ुऩनेछ ।  
 

ऩरयच्छेद-६ 
आमोगको सन्त्चव, जनशन्त्क्ततथा फजेट 

१8. सन्त्चवारम्  (१) आमोगको एक छुटै्ट सन्त्चवारम यहनेछ य सो सन्त्चवारमभा यहने कभयचायी 
दयवरदी प्रदेश सयकायफाट स्वीकृत बए फभोन्त्जभ हनुेछ । 

(२) प्रचमरत कानून य मस आदेशका अरम दपाभा उन्त्ल्रन्त्खत काभ, कतयव्म 
य अमधकायको अमतरयक्त आमोगका सन्त्चवरे आमोगरे तोकेका अरम 
कामय गने, गयाउनेछन  ।  

 
१9. जनशन्त्क्त तथा फजेटसभवरधी व्मवस्था् (१) दपा 18 को उऩदपा (1) फभोन्त्जभ स्वीकृत 

दयफरदीभा प्रदेश सयकायरे जनशन्त्क्तको व्मवस्था गनेछ ।  
(2)  आमोगका रामग आवश्मक फजेट प्रदेश सयकायरे उऩरब्ध गयाईनेछ ।  

   

 
दोस्रो सॊशोधनद्वाया सॊशोमधत । 
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ऩरयच्छेद-७ 

हवहवध 

20. ऩारना गनुय ऩने् आमोगरे मस आदेश तथा अरम प्रचमरत कानून वभोन्त्जभ सभऩादन गनुयऩने 
कामयका सभवरधभा मनधाययण गयेको नीमत, यणनीमत, मनदेशन तथा भाऩदण्डहरु मोजना 
कामायरवमन गने सभवि सफै मनकामहरुरे ऩारना गनुयऩनेछ ।  

२1. अमधकाय प्रत्मामोजन् आमोगरे मस आदेश फभोन्त्जभ आपूराई प्राप्त अमधकायभध्मे 
आवश्मकता अनसुाय केही अमधकाय उऩाध्मऺ, सदस्म वा सदस्म सन्त्चवराई प्रत्मामोजन गनय 
सक्नेछ । 

२2. प्रमतवेदन ऩेश गने् (१) आमोगरे प्रत्मेक वषय वाहषकय  प्रमतवेदन तमाय गयी आमथयक वषय 
सभाप्त बएको तीन भहहनामबि प्रदेश सयकाय सभऺ ऩेश गनुयऩयनेछ । 

(२)  उऩदपा (१) फभोन्त्जभको प्रमतवेदनभा अरम कुयाको अमतरयक्त आमोगरे वषयबयीभा 
गयेका प्रभखु काभ कायफाहीय त्मसफाट हामसर बएका उऩरन्त्ब्ध, प्रदेशका आमथयक 
हवकासका अवसय तथा सभबावना य हवकासका प्राथमभकता रगामतका हवषम 
सभावेश गनुयऩनेछ । 

(३)  उऩदपा (१) फभोन्त्जभ आमोगरे ऩेश गयेको प्रमतवेदन प्रदेश सयकायरे प्रदेश सॊबाभा 
ऩठाउनेछ ।  

(४)  उऩदपा (१) फभोन्त्जभको प्रमतवेदन आमोगरेसाय वयजमनक गनेछ ।  

२3. मनदेन्त्शका, कामयहवमध तथा ददग्दयशयन फनाउन सक्ने्  मस आदेशको उदे्दश्म ऩूमतयका रामग 
आमोगरे आवश्मक मनदेन्त्शका, कामयहवमध, भाऩदण्ड तथा ददग्दयशयन फनाई रागू गनय सक्नेछ 
।  
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अनसूुची -1 
आमोगका उऩाध्मऺ तथा सदस्महरुको सहुवधा 

क्र.सॊ. सहुवधाको प्रकाय इकाई दय उऩाध्मऺ सदस्म 
1 ऩारयश्रमभक भामसक रुऩैमाॉ 49,000।- 48,100।- 
2 आवास सहुवधा प्रमत भहहना रुऩैमाॉ 15,000।- 15,000।- 
3 पमनयचय (सयकायी घयको 

फरदोफस्त नबएभा) 
एकभषु्ठ रु. 50,000।- 50,000।- 

4 सवायी साधन भोटय (वटा) 1 - 
5 सवायी इरधन (ऩेट्रो/मडजेर) मरटय (भामसक) 125 100 
6 भोहवर मरटय (िैभामसक) 5 5 
7 सञ्चाय सहुवधा (टेमरपोन, 

इरटयनेट य ऩिऩमिका) 
प्रमत भहहना रुऩैमाॉ 2,000।- 2,000।- 

8 धाया, मफजरुी  प्रमत भहहना रुऩैमाॉ 2,000।- 2,000।- 
9 अमतथी सत्काय प्रमत भहहना रुऩैमाॉ 5,000।- 5,000।- 
10 मातामात सहुवधा प्रमत भहहना  20,000।- 20,000।- 

 

1. सवायी साधन य आवास उऩरब्ध गयाइएको अवस्थाभा क्र.सॊ. २ य १० वभोन्त्जभको सहुवधा 
यकभ उऩरब्ध गयाइने छैन । 

2. उऩाध्मऺ तथा सदस्महरुरे सयकायी काभको मसरमसरभा स्वेदेश वा हवदेशभा भ्रभण गनुयऩदाय 
क्रभश् प्रदेश सयकायका प्रभखु सन्त्चव य सन्त्चव सयह दैमनक तथा भ्रभण बत्ता उऩरब्ध 
गयाइनेछ । 
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अनसूुची -2 

(दपा १५ सॉग सभफन्त्रधत) 

 

शऩथको ढाॉचा 

 

 

भ ....................................... भरुकु य जनताप्रमत ऩूणय फपादाय यही सत्म मनष्ठाऩूवयक 
प्रमतऻा गछुय /ईश्वयको नाभभा शऩथ मररछु हक नऩेारको याजकीम सत्ता य सायवयबौभसत्ता नेऩारी 
जनताभा यहेको नेऩारको सॊहवधानप्रमत ऩूणय फपादाय यहॉदै ...................... ऩदको काभकाज 
प्रचमरत कानूनको अधीनभा यही भरुकु य जनताको सोझो न्त्चताई कसैको डय नभानी, ऩऺऩात 
नगयी, ऩूवायग्रह वा खयाफ बावना नमरई इभारदायीताका साथ गनेछु य आफ्नो कतयव्म ऩारनाको 
मसरमसराभा आपूराई जानकायीभा आएको कुया भ ऩदभा फहार यहॉदा वा नयहॉदा जनुसकैु 
अवस्थाभा ऩमन प्रचमरत कानूनको ऩारना गदाय फाहेक अरु अवस्थाभा कुनै हकमसभफाट ऩमन प्रकट 
वा सङ्केत गने छैन ।  

 

मभमत् ............................               नाभ, थय् ............................. 

 

दस्तखत .............................. 

 

 

 

 

 

 
 


