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ूदे श सरकार

मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय
ूदे श नं. ३, हेट डा

ूदे श नं. ३ को ूदे श सरकारले जारी गरे को तल लेिखए
बमोिजमको

आदे श

सवर्साधारणको

गिरएको छ ।
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ूदे श नीित तथा योजना आयोग (गठन तथा कायर् स ालन)
आदे श
ूःतावनाः नेपालको सं िवधानको कायार्न्वयन माफर्त ूदे शको समृि
एवं सन्तुिलत र दीगो िवकासको कायर्लाई तीोता िदन अध्ययन र
िव ष
र् ा गन र
े णका आधारमा ूदे श सरकारको नीित तथा योजना तजुम

त्यसको कायार्न्वयनमा सहिजकरण, अनुगमन तथा मूल्या न गरी ूदे श

सरकारलाई सल्लाह र सहयोग ूदान गन िविशि कृत िनकायका
पमा ूदे श नीित तथा योजना आयोग गठन तथा कायर् स ालन
िविधलाई व्यविःथत गनर् वान्छनीय भएकोले,
ूदे श सरकारले यो आदे श जारी गरे को छ ।
पिरच्छे द-1
ूारिम्भक
1.

सं िक्ष

नाम र ूारम्भः (1) यस आदे शको नाम "ूदे श नीित

तथा योजना आयोग (गठन तथा कायर् स ालन) आदे श,
2075" रहेको छ ।
2.

पिरभाषाः

(2) यो आदे श तु न्त ूारम्भ हुनछ
े ।
िवषय

वा

ूस गले

अक

अथर्

नलागेमा

यस

आदे शमा,(क) "अध्यक्ष" भ ाले दफा 3 बमोिजमको अध्यक्ष सम्झनु
पछर् ।

(ख) "आयोग" भ ाले दफा 3 बमोिजम ूदे श नीित तथा
योजना आयोग सम्झनु पछर् ।
(ग)

"उपाध्यक्ष" भ ाले दफा 3 बमोिजमको
सम्झनु पछर् ।
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(घ)

"पिरषद" भ ाले दफा 7 बमोिजमको ूदे श िवकास
पिरषद सम्झनु पछर् ।

(ङ)

"सदःय" भ ाले आयोगको सदःय सम्झनु पछर् र सो
शव्दले आयोगको उपाध्यक्ष र सदःय सिचव समेतलाई

जनाउँछ ।

पिरच्छे द-2
आयोगको गठन, बैठक तथा काम, कतर्व्य र अिधकार
3.

आयोगको गठन : (१) ूदे शको तीो आिथर्क समृि , सन्तुिलत
तथा िदगो िवकासका लािग दूरगामी सोच सिहतको िवकास
नीित

तथा

योजनाको

तजुम
र् ा,

कायार्न्वयनमा

सहजीकरण,

अनुगमन र मूल्या न गनर्का लािग ूदे श नीित तथा योजना
आयोग गठन गिरएको छ ।
(2) आयोगमा दे हाय बमोिजमका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष
र सदःयह

रहनेछनः-

(क) मुख्यमन्ऽी

-अध्यक्ष

(ख) ूदे श सरकारबाट िनयुक्त एक जना

-उपाध्यक्ष

(ग) ूदे श सरकारबाट िनयुक्त कम्तीमा एक जना
मिहलासिहत चार जना

-सदःय

(घ) ूमुख सिचव, ूदे श सरकार

-सदःय

(ङ) सिचव, आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालय

-सदःय

(च) सिचव, ूदे श नीित तथा योजना आयोगको
सिचवालय
(3)

- सदःय-सिचव
उपदफा

(2)

को

खण्ड

(ख)

र

(ग)

बमोिजमका उपाध्यक्ष र सदःयको िनयुिक्त गदार् दे हायका
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िवषय क्षेऽ लगायतको ूितिनिधत्व हुने गरी िव ता र

समावेशी आधारमा गिरनेछः(क) आिथर्क िवकास,

(ख) सामािजक तथा मानव िवकास,
(ग) भौितक पूवार्धार, जलॐोत तथा उजार्,

(घ) अन्य ूाकृितक ॐोत र मानव ॐोत व्यवःथापन,
(ङ) सुशासन तथा व्यवःथापन ।

(4) उपाध्यक्ष र उपदफा (2) को खण्ड (ख) र
(ग) बमोिजमका उपाध्यक्ष र सदःयले आयोगमा पूणक
र् ालीन
पमा कायर् गन छन् ।
4.

आयोगको बैठकः (1) आयोगको बैठक बषर्को कम्तीमा दुई
पटक बःनेछ ।
(2) अध्यक्षको िनदशनमा सदःय-सिचवले बैठक
बोलाउनेछ ।
(3) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनछ ।

(4) तत्काल कायम रहेका कुल सदःय सं ख्याको
पचास ूितशतभन्दा बढी सदःय उपिःथत भएमा बैठकको
लािग गणपूरक सं ख्या पुगेको मािननेछ ।

(5) बैठकमा बहुमतले िनणर्य गनछ र मत बराबर

भएमा अध्यक्षले िनणार्यक मत िदनेछ।
(6)

बैठकको

िनणर्य

सदःय-सिचव ारा

गिरनेछ ।

ूमािणत

(7) बैठकमा आवँयकता अनुसार कुनै पदािधकारी

वा िवशेष लाई आमन्ऽण गनर् सिकनेछ ।
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(8) बैठक सम्बन्धी अन्य कायर्िविध आयोगआफैले

5.

िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।

आयोगको िनयिमत बैठकः (1) िनयिमत कायर् सञ्चालनको
रे खदे ख, िनयन्ऽण, सुपरीवेक्षण एवं मूल्या नका लािग कम्तीमा
ूत्येक मिहना िनयिमत बैठक बःनेछ ।
(2)

िनयिमत

बैठक

उपाध्यक्षको

(3)

िनयिमत बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले गन

सदःय-सिचवले बोलाउनेछ ।

र उपाध्यक्षको अनुपिःथितमा विर
(4)

िनदशनमा

सदःयले गनछ ।

िनयिमत बैठकमा दफा 3 को उपदफा (2)

को खण्ड (घ) र (ङ) बमोिजमका सदःयको उपिःथित
अिनवायर् हुने छै न ।
(5)

6.

िनयिमत

बैठकसम्बन्धी

अन्य

कायर्िविध

बैठकका सदःयले िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।

आयोगको

काम,

कतर्व्य

र

अिधकारः

ूचिलत

कानून

बमोिजमका काम, कतर्व्य, अिधकारका अितिरक्त आयोगको
काम कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछः-

(क) दीघर्कालीन सोच, तथ्यपरक नीित तथा योजना तजुम
र् ा:
(1) ूदे शको

समम

समृि का

लािग

दूरगामी

सोच

सिहतको दीघर्कालीन लआय,मागर्िचऽ, नीित तथा
योजना तजुम
र् ा गरी कायार्न्वयनको लािग िसफािरश
गन,
(2) आिथर्क

िवकास,

सामािजक

िवकास,

भौितक

पूवार्धार, जलॐोत तथा उजार्, अन्य ूाकृितक ॐोत,

मानव ॐोत व्यवःथापन, सुशासन र व्यवःथापन
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लगायतका क्षेऽमा रणनीित, नीित तथा योजना
तयार गन,

(3) सम्बिन्धत मन्ऽालय तथा िनकायसँगको समन्वयमा
ूदे शःतरका नयाँ िवकास आयोजनाको लेखाजोखा,
पूव र् मूल्या न तथा परीक्षण समेत गरी परामशर् िदने,
(4) लाभ लागत लगायतका िविवध िव ष
े णको आधारमा
आयोजना बक (ूोजेक्ट बक) िनमार्ण गन, गराउने,

(५) ूदे शमा रहेका ॐोतको अनुमान, ूक्षेपण र िवतरण,
आयोजनाको आिथर्क, सामािजक िव ीय, ूािविधक
र वातावरणीय िव ष
े णको लािग ूदे श मापदण्ड
तयार गन गराउने,

(6) अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यपरक नीित िनमार्ण
ूिबयालाई
नीितह को

अवलम्बन
िनमार्ण

गरी

तथा

िविभ

सोको

क्षेऽगत

कायार्न्वयनको

समन्वय र सहजीकरण गन,
(7) अथर्तन्ऽका समि गत क्षेऽह मा अध्ययन गरी त्यस
बमोिजमको

नीित

तथा

योजनाको

तजुम
र् ा

गन,

गराउने,
(8) ूदे श तथा अन्तरार्ि य नीित सं वाद तथा लगानी
म को िवकास, स ालन, समन्वय र सहजीकरण
गन,

(9) अन्तरार्ि य तथा राि य मापदण्ड अनुकुल ूदे श
तथ्या

ूणालीको

गराउने ।
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(ख) अनुगमन तथा मूल्या न:
(1) ूदे श िवकास सम्बन्धी नीित, योजना, कायर्बम
तथा

आयोजनाको

कायार्न्वयन,

ूितफल

तथा

ूभावको िव सनीय र ूभावकारी अनुगमन तथा
मूल्या न ूणालीको िवकास गन तथा त्यसलाई
ूदे श सरकारका िविभ

सं ःथागत गराउने,

िनकायह मा लागू गरी

(2) मूल्या नका लािग आवँयक मापदण्ड र ूिबया
िनधार्रण गरी िवषयक्षेऽगत नीित र ूाथिमकताूा
कायर्बम तथा आयोजनाको ूभाव मूल्या न गन,
गराउने

र

त्यसको

आधारमा

नीित

तथा

कायार्न्वयनको तहमा गनुप
र् न सुधार गराउने,
(3) अनुगमन

तथा

मूल्या नको

िवषयमा

सरकारी,

सावर्जिनक, ःवतन्ऽ मूल्या नकतार् तथा िवषयगत
पेशागत सं घ सं ःथा, नागिरक समाज र िवकासका
साझेदारबीच

स ालको

िवकास

र

यससम्बन्धी

अनुभवको आदान ूदान गरी िवशेष ताको िवकास
गन, गराउने ।
(ग) तहगत

समन्वयः

ूदे श

र

ःथानीय

तहको

िवकास

सम्बन्धी नीित तथा योजना तजुम
र् ा र कायार्न्वयनमा
समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गन ।
(घ) अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणः

(1) ूदे शःतरको कुनै नीितको सान्दिभर्कता वा िवकास
योजनाका िविभ

पक्षको िवषयमा ःवतन्ऽ िव

व्यिक्त, िनकाय वा सं ःथाबाट शोध तथा अनुसन्धान
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गन

गराउने

र

तत्सम्बन्धी

ूणालीको

िवकास

गन ।
(2) ूाि क, सावर्जिनक, िनजी क्षेऽ तथा गैर सरकारी
क्षेऽको साझेदारीमा नीित तथा योजनाको िवकास
तथा कायार्न्वयनको क्षेऽमा हुने अनुसन्धान तथा

अध्ययनमा ूोत्साहन तथा सहजीकरण गन,

(3) आिथर्क

िवकास,

पूवार्धार,

सामािजक

जलॐोत,

उजार्,

िवकास,

ूाकृितक

भौितक
ॐोत

व्यवःथापन, सुशासन, व्यवःथापन लगायत िविभ
िवषयगत क्षेऽको उत्पादन र व्यवसायको सं रचना,
ढाँचा तथा ूिविधमा

पान्तरण गनुप
र् न िवषयका

लािग तथ्यपरक नीित,

सुझाव

तथा

ूःतावह

िसफािरस गन ।
पिरच्छे द-3
ूदे श िवकास पिरषद
7.

र् ा गरे को दीघर्कालीन
ूदे श िवकास पिरषद: (१) आयोगले तजुम
वा आविधक िवकास योजनामा छलफल गरी मागर्दशर्न िदनका

लािग एक ूदे श िवकास पिरषद रहनेछ ।

(2) पिरषदको गठन दे हाय बमोिजम हुनेछः-

(क) मुख्यमन्ऽी

(ख) ूदे श सरकारका मन्ऽीह

-अध्यक्ष

र मन्ऽीको

कायर्भार सम्हाल्ने राज्यमन्ऽीह

-सदःय

(ग) ूदे श सभामा ूितिनिधत्व गन सं सदीय
दलका नेता

-सदःय
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(घ) ूदे श सभाका सिमितका सभापितह

-सदःय

(ङ) उपाध्यक्ष तथा सदःयह

-सदःय

(च) िजल्ला समन्वय सिमितका ूमुख
तथा उपूमुखह , ःथानीय तहका ूमुख
तथा उपूमुखह , ूचिलत कानून बमोिजम
ःथापना भएका सं घ वा सं ःथाका ूितिनिध र

िनजी क्षेऽलगायत िविभ

क्षेऽ, वगर् र

समुदायको ूितिनिधत्व हुने गरी राि य

जीवनमा िविश

योगदान पुर्याएका व्यिक्तह

मध्येबाट कम्तीमा एक ितहाई मिहला सिहत
ूदे श सरकारबाट मनोिनत पच्चीस जना

-सदःय

(छ) सिचव,ूदे श नीित तथा योजना आयोगको
सिचवालय
8.

-सदःय-सिचव

पिरषदको बैठक सम्बन्धी व्यवःथाः (1) पिरषदका अध्यक्षको
िनदशनमा सदःय-सिचवले पिरषदको बैठक बोलाउनेछ ।
(2)

पिरषदको

बैठकको

अध्यक्षता

पिरषदको

अध्यक्षले

गनछ ।

(3) पिरषदको बैठक आवँयकता अनुसार कुनै पदािधकारी वा
िवशेष लाई आमन्ऽण गनर् सिकनेछ ।
(4)

पिरषदको िनणर्य सदःय-सिचवले ूमािणत गनछ ।

(5) पिरषदको बैठकसम्बन्धी अन्य कायर्िविध पिरषद आफैले
9.

िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ।

ूदे श नीित तथा योजनाको ःवीकृितः पिरषदको बैठकमा
आयोगले तयार गरे को ूदे श नीित तथा योजना छलफल
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भएपिछ

पिरषदको

िनदशन

अनुसार

ःवीकृितको लािग पेश गिरनेछ ।

ूदे श

सरकारको

पिरच्छे द-4

उपाध्यक्ष तथा सदःयको काम, कतर्व्य र अिधकार
10. उपाध्यक्षको काम, कतर्व्य र अिधकारः

उपाध्यक्षको काम,

कतर्व्य तथा अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछः-

(क) आयोगसँग सम्बिन्धत काम समन्वयात्मक र ूभावकारी
ढ ले सम्पादन गन गराउने,
(ख) ूदे शको आिथर्क अवःथा, चालु योजना र ूाथिमकताका
आयोजना र कायर्बमको कायार्न्वयनको ूगित, समःया र
समःया समाधानका उपायका बारे मा अध्यक्षलाई जानकारी
गराउने,
(ग) आयोग वा अध्यक्षले तोकेका अन्य कायर् गन, गराउने ।

11. सदःयको काम, कतर्व्य र अिधकारः सदःयको काम कतर्व्य र
अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछः-

(क) आफ्नो

क्षेऽसँग

िजम्मेवारीको

सम्बिन्धत

नीित

तथा

कायर्बमको सुपिरवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्या न गरी

जानकारी गराउने,

(ख) आफ्नो िजम्मेवारीको क्षेऽसँग सम्बिन्धत क्षेऽगत नीित,
योजना तथा कायर्बमको ूगितको बािषर्क ूितवेदन तयार
गरी पेश गन,
(ग) आफ्नो

िजम्मेवारीको

क्षेऽसँग

सम्बिन्धत

अध्ययन

अनुसन्धान गनुप
र् न िवषय पिहचान गरी त्यःतो िवषयमा
उपाध्यक्ष समक्ष िसफािरस गन,
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(घ) उपाध्यक्षले तोके बमोिजमका अन्य कायर् गन ।

12. योग्यताः दे हायको योग्यता भएको व्यिक्त आयोगको उपाध्यक्ष
वा सदःयमा िनयुक्त हुन सक्नेछः(क) नेपाली नागिरक,
(ख) चालीस बषर् उमेर पुगेको,
(ग) मान्यता

ूा

व्यवःथापन,

िव िव ालयबाट

कानून,

िव ान, इिन्जिनयिर

सामािजक

अथर्शा ,मानिवकी,

िवकास,

पयार्वरण,

वा सावर्जिनक ूशासनिवधामा

किम्तमा ःनातको र उ ीणर् गरी सम्बिन्धत क्षेऽमा
कम्तीमा दश बषर्को अनुभव हािसल गरे को वा नेपाल
सरकार ारा मान्यता ूा

िव िव ालयबाट किम्तमा

ःनातको र तह उ ीणर् गरी िवकास, योजना, नीित
अनुसन्धान, ूाि क वा व्यवःथापनको क्षेऽमा कम्तीमा
दश बषर् काम गरी िविश ता हािसल गरे को वा
िव िव ालयमा ूाध्यापक भइसकेको,

(घ) कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय नपाएको,
(ङ) ूचिलत कानून बमोिजम कालो सूचीमा नपरे को,
(च) ूचिलत कानून बमोिजम अयोग्य नभएको ।
13. पद िरक्त हुने अवःथाः दे हायको अवःथामा उपाध्यक्ष तथा
िनयुक्तसदःयको पद िरक्त हुनेछः-

(क) मुख्यमन्ऽी आफ्नो पदबाट पदमुक्त भएमा,

(ख) ूदे श सरकार समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा िदएमा,
(ग) दफा 12 बमोिजमको योग्यता कायम नरहेमा,
(घ) ूदे श सरकारले िनजलाई पदमुक्त गरे मा, वा
(ङ) िनजको मृत्यु भएमा ।
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14.

शपथः आफ्नो कायर्भार सम्हाल्नु अिघ उपाध्यक्ष र िनयुक्त
सदःयले अध्यक्ष समक्ष अनुसूची बमोिजमको ढाँचामा पद

तथा गोपिनयताको शपथ िलनु पनछ ।
15.

उपाध्यक्ष तथा सदःयको पािरौिमक र सुिवधाः(1) उपाध्यक्ष
तथा िनयुक्त सदःयको पािरौिमक तथा सुिवधा मुख्यमन्ऽी
तथा

मन्ऽीह कोपािरौिमक

तथा

अन्य

सुिवधा

सम्बन्धी

आदे श, 2075 को अनुसूची 1 र 2 बमोिजम बमशः ूदे श

सरकारका राज्यमन्ऽी तथा सहायक मन्ऽीले पाए सरह
हुनेछ।

तर उपाध्यक्ष र िनयुक्त सदःयले पाउने सवारी

साधन, इन्धन, मोिवल र साइभर सम्बन्धी सुिवधा बापतको
रकम िनजले पाउने पािरौिमक बराबर हुनेछ ।

(2) उपदफा (1) बमोिजम उपाध्यक्ष वा िनयुक्त

सदःयले पाउने पािरौिमक तथा सुिवधा िनजले सपथ महण
गरे को िमित दे िख उपलब्ध गराइनेछ ।
16.

एउटा सुिवधा माऽ पाउनेः सरकारी कोषबाट िनवृ भरण
पाएको व्यिक्त उपाध्यक्ष वा सदःयमा िनयुक्त भएमा त्यःतो
िनवृ भरण वा यस आदे श बमोिजमको सुिवधामध्ये एउटा
सुिवधा माऽ पाउनेछ ।

17.

सुिवधाको

दु पयोग

गनर्

नहुनःे

दफाह मा उल्लेख भएका सुिवधाह

यस

आदे शको

िविभ

सम्बिन्धत उपाध्यक्ष

तथा सदःय ःवयं ले माऽ उपयोग गनर् पाउने छन् ।

उपाध्यक्ष वा सदःयले सुिवधाको दु पयोग गरे मा ूचिलत
कानून बमोिजम कारवाही हुनेछ ।
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ःप ीकरणः

यस

दफाको

ूयोजनको

लािग

सुिवधाको

दु पयोग भ ाले मािथ दफा दफामा तोिकए भन्दा बढी
सुिवधा िलने, व्यिक्तलाई सुिवधा िदलाइिदने, योग्यता नपुगेको
व्यिक्तलाई िनयुिक्त िदने, गलत व्यिक्त वा कागजात खडा

गरी
18.

सुिवधा

िलने,

सरकारी

धनमालको

हानी

नोक्सानी

पुर्याउने लगायतका कायर्लाई बुझाउनेछ ।

ःवीकृित िलनु पनः (1) उपाध्यक्ष तथा सदःयले कामको
िसलिसलामा ूदे श बािहर ॅमणमा जानु पदार् उपाध्यक्षले

अध्यक्षको र िनयुक्त सदःयले उपाध्यक्षको ःवीकृती िलनु
पनछ ।
(2)

आयोगको कामको िसलिसलमा िवदे श ॅमण

जानुपदार् ूदे श सरकारको ःवीकृित र नेपाल सरकारको
सहमित िलनुपनछ ।
(3)

िनजी कामको िसलिसलामा िवदे श ॅमणमा

जानु पदार् उपाध्यक्षले अध्यक्षको र सदःयले उपाध्यक्षको
ःवीकृित िलनु पनछ ।

पिरच्छे द-6
सिचव, जनशिक्त तथा बजेट
19.

सिचवः (1) अध्यक्षको ूत्यक्ष िनदशन तथा उपाध्यक्षको
सुपिरवेक्षणमा काम गन गरी िनजामती सेवाको राजपऽाि त
ूथम ौे णीको अिधकृत आयोगको सिचव रहनेछ ।
(2)

ूचिलत

कानून

र

यस

आदे शमा

अन्यऽ

उिल्लिखत काम, कतर्व्य र अिधकारको अितिरक्त सिचवको
काम, कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछः-
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(क) आयोगको ूशासकीय ूमुखको

पमा कायर् गन,

(ख) ूशासकीय काम कारवाहीलाई व्यविःथत गन, गराउने,
(ग)

ूचिलत कानून बमोिजम िवभागीय ूमुखको है िसयतले
गनुर् पन कायर् गन,

(घ)

आयोगले तोकेका अन्य कायर् गन, गराउने ।

20. जनशिक्त तथा बजेट सम्बन्धी व्यवःथाः (1) आयोगको काममा
सहयोग गनर् आवँयक सं ख्यामा कमर्चारी रहनेछन् ।

(2) आयोगको काम कारवाहीको लािग आवँयक
पन

कमर्चारी

ूशासिकय

िनजामती

तथा

सेवाका

ूािविधक

िविभ

कमर्चारीह

सेवा,
ूदे श

समूहका
सरकारले

उपलव्ध गराउने छ ।
(3)

आयोगको

लािग

आवँयक

बजेट

ूदे श

सरकारले उपलव्ध गराउने छ ।
पिरच्छे द-7
िविवध
21.

र् ा,
पालना गनुर् पनः आयोगले नीित तथा योजनाको तजुम
कायार्न्वयनको सहजीकरण, अनुगमन र मूल्या नका लािग
िनधार्रण गरे को नीित, रणनीित, िनदशन तथा मापदण्डह
योजना कायार्न्वयन गन सम्ब

सवै िनकायह ले पालना गनुर्

पनछ ।
22.

अिधकार ूत्यायोजनः आयोगले यस आदे श बमोिजम आफूलाई
ूा

अिधकारमध्ये

उपाध्यक्ष,

सदःय

आवँयकता
वा

अनुसार

सदःय-सिचवलाई

सक्नेछ ।
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23.

ूितवेदन पेश गनः (1) आयोगले ूत्येक वषर् वािषर्क ूितवेदन
तयार गरी आिथर्क वषर् समा

भएको तीन मिहनािभऽ ूदे श

सरकार समक्ष पेश गनुप
र् नछ ।
(2) उपदफा (1) बमोिजमको ूितवेदनमा अन्य

कुराको अितिरक्त आयोगले
कारवाही
आिथर्क

र

त्यसबाट

िवकासका

वषर्भिरमा

हािसल भएका

अवसर

तथा

गरे का ूमुख काम
उपलिव्ध,

सम्भावना

र

ु को
मुलक

िवकासका

ूाथिमकता लगायतका िवषय समावेश गनुर् पनछ ।
(3) उपदफा (1) बमोिजम आयोगले पेश गरे को
ूितवेदन ूदे श सरकारले ूदे श सभामा पठाउनेछ ।
(4) उपदफा (1) बमोिजमको ूितवेदन आयोगले
सावर्जिनक गनछ ।

24.

ँ सम्पकर्ः आयोगले ूदे श सरकारसँग सम्पकर्
ूदे श सरकारसग
राख्दा मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयमाफर्त राख्नु
पनछ ।

25.

िनदिशका, कायर्िविध तथा िदग्दशर्न बनाउन सक्नेः यो आदे श
कायार्न्वयन गनर् आयोगले आवँयक िनदिशका, कायर्िविध,
मापदण्ड तथा िदग्दशर्न बनाउन सिकनेछ ।
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अनुसूची

(दफा 14 सँग सम्बिन्धत)
शपथको ढाँचा
ु , ूदे श र जनताूित पूणर्
म ........................................ मुलक
बफादार रही सत्य िन ापुवक
र्
ूित ा गछु र्/ई रको नाममा शपथ
िलन्छु िक नेपालको राजकीय स ा र सावर्भौमस ा नेपाली जनतामा
रहेको

नेपालको

सं िवधानूित

पूणर्

बफादार

रहँदै

ूदे शको

......................... पदको कामकाज ूचिलत कानूनको अधीनमा
ु , ूदे श र जनताको सोझो िचताई कसै को डर नमानी,
रही मुलक
पक्षपात नगरी, पूवार्मह वा खराव भावना निलई इमानदारीताका साथ

गनछु र आफ्नो कतर्व्य पालनाको िसलिसलामा आफुलाई जानकारीमा

आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवःथामा
पिन ूचिलत कानूनको पालना गदार् बाहेक अ

अवःथामा कुनै

िकिसमबाट पिन ूकट वा स ेत गन छै न ।
नाम,थरः .................................
दःतखतः ..................................
ःवीकृत िमित :2075।02।29

आ ाले,
रमेश ूसाद िशवाकोटी
ूदे श सरकारको सिचव
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