
 
 

 
प्रदेश राजपत्र 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

 

खण्ड ३) बटुवल, रूपन्देही, मंसीर 11 गते, २०७६ साल (अततररक्ताङ्क 4८ 

भाग ३ 

प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालयको सूचना 
 

 

प्रदेश पूवााधार ववकास प्रातधकरण (गठन तथा काया संचालन) आदेश, 2076 

तमतत २०७६।०७।२६ गते प्रदेश सरकार (म.प.) बाट स्वीकृत भएको व्यहोरा 
सवासाधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन गररएको छ । 
 

 

प्रदेश पूवााधार ववकास प्रातधकरण (गठन तथा काया संचालन) आदेश, 2076 
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प्रस्तावना: प्रदेशको ववकासमा महत्वपूणा योगदान गना सक्ने आधतुनक एवं उच्च 
प्रततफलयकु्त पूवााधार आयोजनाहरुलाई तछटो, छररतो र प्रभावकारी रुपमा 
कायाान्वयन गना तथा सावाजतनक, नीशज र बाह य लगानीकताालाई समेत पूवााधार 
ववकासमा पररचालन गना पूवााधार ववकास प्रातधकरणको स्थापना गरी संचालन 
गनुापने भएकाले, 

प्रदेश सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ । 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भः (1) यस आदेशको नाम ''प्रदेश पूवााधार ववकास 
प्रातधकरण (गठन तथा  काया संचालन) आदेश, 2076'' रहेको छ । 

(2) यो आदेश तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ् गले अको अथा नलागेमा यस आदेशमा,- 
(क) ''कायाकारी अतधकृत'' भन्नाले दफा ७ बमोशजम तनयकु्त 

प्रमखु कायाकारी अतधकृत सम्झन ुपछा । 
(ख) ''तोवकएको'' वा ''तोवकए बमोशजम'' भन्नाले यस आदेश 

अन्तगात बनकेो ववतनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोशजम 
सम्झन ुपछा । 

(ग) ''प्रदेश'' भन्नाले प्रदेश नं. 5 सम्झन ुपछा । 
(घ) ''प्रातधकरण'' भन्नाले दफा ३ बमोशजम स्थापना भएको 

प्रदेश पूवााधार ववकास प्रातधकरण सम्झन ुपछा । 
(ङ) ''सदस्य'' भन्नाले सतमततको सदस्य सम्झन ुपछा । 
(च) ''सतमतत'' भन्नाले दफा 5 बमोशजम गठठत संचालक सतमतत 

सम्झन ुपछा । 
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३. प्रातधकरणको स्थापनाः प्रदेश तभत्रका पूवााधारसम्बन्धी ववशेष आयोजनाहरुको 
पवहचान, ववकास र कायाान्वयन गरी प्रदेशको समग्र ववकासमा उल्लेखनीय 
योगदान परु् याउन े उद्देश्यले प्रदेश सरकारले एक प्रदेश पूवााधार ववकास 
प्रातधकरण स्थापना गनेछ । 

४. संगठठत संस्था हनुःे (1) दफा ३ बमोशजम स्थावपत प्रातधकरण एक 
अववशच्छन्न उत्तरातधकारवाला स्वशातसत संगठठत संस्था हनुेछ ।  

(2) प्रातधकरणको आफ्नो छुटै्ट छाप हनुछे ।  

(3) प्रातधकरणले व्यशक्त सरह चल अचल सम्पशत्त प्राप्त गना, 
उपभोग गना वा अन्य वकतसमले व्यवस्था गना सक्नछे । 

(4) प्रातधकरणले व्यशक्त सरह आफ्नो नामबाट नातलस उजरु गना 
र प्रातधकरण उपर पतन सोही नाममा नातलस उजरु लाग्न सक्नेछ । 

५. संचालक सतमततको गठनः (1) प्रदेश पूवााधार ववकास प्रातधकरणको काम 
कारवाहीको संचालन र व्यवस्थापनका लातग एक संचालक सतमतत रहनेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोशजमको सतमततमा देहाय बमोशजम 
पदातधकारी र सदस्य रहनेछन:्- 
(क) मखु्यमन्त्री - अध्यि 
(ख) मन्त्री, आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्रालय - सह-अध्यि 
(ग) मन्त्री, भौततक पूवााधार ववकास मन्त्रालय - उपाध्यि 
(घ) प्रमखु सशचव, प्रदेश सरकार - सदस्य 
(ङ) सशचव, मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालय - सदस्य 
(च) सशचव, आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्रालय - सदस्य 
(छ) सशचव, सम्बशन्धत पररयोजनासँग सम्बशन्धत मन्त्रालय - सदस्य 
(ज) प्रदेश योजना आयोगका पूवााधार हेने सदस्य - सदस्य 
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(झ) कशम्तमा १ जना मवहला सवहत प्रदेश सरकारबाट  
तनयकु्त २ जना पूवााधारववद् - सदस्य 

(ञ) प्रमखु कायाकारी अतधकृत - सदस्य-सशचव 

(3) उपदफा (2) को खण्ड (झ) बमोशजमका सदस्यको पदावतध 
तनयशुक्त भएको तमततले तीन वषाको हनुछे । 

(4) उपदफा (3) बमोशजम तनयकु्त सदस्यको पनुः तनयशुक्त हनु 
सक्नेछ । 

(5) उपदफा (3) र (4) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
उपदफा (3) बमोशजम तनयकु्त सदस्यको कायासम्पादन सन्तोषजनक 
नभएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रदेश सरकारले जनुसकैु समयमा हटाउन 
सक्नेछ । 

६. सतमततको बैठक सम्बन्धी कायाववतधः (१) सतमततको बैठक प्रत्येक दईु 
मवहनामा कशम्तमा एक पटक बस्नेछ। 

(2) सतमततको बैठक अध्यिले तोकेको तमतत, समय र स्थानमा 
बस्नेछ।सतमततको सदस्य सशचवले अध्यिको तनदेशन बमोशजम बैठक बस्न े
सूचना र बैठकको कायासूची बैठक बस्न ुभन्दा कम्तीमा तीन ठदन अगातड 
सदस्यहरूलाई ठदन ुपनेछ । 

(3) सतमततको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रततशत भन्दा बढी 
सदस्यहरू उपशस्थत भएमा सतमततको बैठकको लातग गणपूरक सङ्ख्या 
पगेुको मातननेछ । 

(4) बैठकको अध्यिता सतमततको अध्यिले गनेछ र तनजको 
अनपुशस्थततमा सहअध्यिले बैठकको अध्यिता गनेछ । 
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(५) सतमततले आवश्यकता अनसुार नेपाल सरकारका अतधकृत, 

नेपालमा रहेका वा नेपाल बावहर रहेका पूवााधार ववकास सम्बन्धी ववषयका 
ववज्ञहरूलाई सतमततको बैठकमा आमन्त्रण गना सक्नछे । 

(७) बैठकको तनणाय अध्यिता गने व्यशक्तले प्रमाशणत गनेछ ।  

(८) सतमततको बैठक सम्बन्धी अन्य कायाववतध सतमतत आफैले 
तनधाारण गरे बमोशजम हनुछे ।  

७. प्रमखु कायाकारी अतधकृतको तनयशुक्त तथा सेवाका शताः (१) प्रदेश सरकारले 
प्रातधकरणको प्रमखु कायाकारी अतधकृत तनयकु्त गनेछ । 

(२) प्रमखु कायाकारी अतधकृत प्रातधकरणमा पूरा समय काम गने 
प्रमखु प्रशासतनक पदातधकारी हनुेछ । 

(3) प्रमखु कायाकारी अतधकृतको पदावधी तनयशुक्त भएको तमततले 
चार वषाको हनुेछ र तनजको पनुः तनयशुक्त हनु सक्नेछ । 

(4)  प्रमखु कायाकारी अतधकृतले तनयशुक्त भएको तीस ठदन तभत्र 
प्रदेश सरकारसँग काया सम्पादन सम्झौता गनुापनेछ र त्यस्तो सम्झौतामा 
तनजको पदावधीमा सम्पन्न गनुापने कायाहरुको वववरण समेत उल्लेख 
हनुेछ। 

(5)  प्रमखु कायाकारी अतधकृतको काम सन्तोषजनक नभएमा 
प्रदेश सरकारले तनजलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

तर, त्यसरी हटाउन ुअशघ तनजलाई सफाई पेश गने मनातसव मौका 
ठदन ुपनेछ । 

(6) प्रातधकरणको काम, कारबाही तथा काया प्रगततका लातग प्रमखु 
कायाकारी अतधकृत प्रदेश सरकारप्रतत जवाफदेही हनुेछ । 
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(7) प्रमखु कायाकारी अतधकृतको पाररश्रतमक तथा अन्य सवुवधा 
प्रदेश सरकारले तोके बमोशजम हनुेछ । 

८. प्रमखु कायाकारी अतधकृत तथा सदस्यको योग्यता तथा पद ररक्त हनु ेअवस्थाः 
(1) देहायको योग्यता पगेुको कुनै नेपाली नागररकलाई प्रातधकरणको सदस्य 
पदमा तनयशुक्त गना सवकनेछः- 

(क) ५५ वषा उमेर ननाघेको,  
(ख) कशम्तमा १० वषा पूवााधार आयोजनाको तनमााण, िेत्रीय 

ववकास, पूवााधार ववकास, लगानी प्रवधान, सावाजतनक 
तनशज साझेदारी, ठदगो ववकास,ईशन्जयररङ, ववकास 
प्रशासन, व्यवस्थापन वा कानूनका िेत्रमा अनसुन्धान वा 
काम गरेको । 

(ग) खण्ड (ख) मा उल्लेख भएका ववषयमा कम्तीमा 
स्नातकोत्तर उपातध हातसल गरेको, 

(घ) नैततक पतन देशखन ेअन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट 
सजाय नपाएको,  

(ङ) प्रचतलत कानून बमोशजम कालो सूचीमा नपरेको,  
(च) प्रचतलत कानून बमोशजम दामासाहीको अवस्थामा 

नरहेको। 

(2) देहायको अवस्थामा प्रमखु कायाकारी अतधकृत तथा सदस्यको 
पद स्वतः ररक्त हनुेछः-  

(क) तनजले आफ्नो पदबाट राजीनामा ठदएमा,  
(ख) तनजको पदावतध पूरा भएमा, 
(ग) प्रदेश सरकारले तनजलाई पदबाट हटाएमा,  
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(घ) उपदफा (1)बमोशजम पदमा तनयकु्त हनुे योग्यता 
नरहेमा, 

(ङ) तनजको मतृ्य ुभएमा ।  
(3) उपदफा (2) बमोशजम कुनै सदस्य वा प्रमखु कायाकारी 

अतधकृतको पद ररक्त भएमा सो पदमा अको व्यशक्तको तनयशुक्त हनु 
सक्नेछ।  

९. प्रातधकरणको काम, कताव्य र अतधकारः (१) यस आदेशमा लेशखएका अन्य 
काम, कताव्य र अतधकारका अततररक्त प्रातधकरणको काम, कताव्य र 
अतधकार देहाय बमोशजम हनुछेः- 

(क) प्रदेशका ववशषे प्राथतमकताका पूवााधार आयोजना छनौट 
गरी सूशचकृत गने, 

(ख) प्रदेश तभत्रका पूवााधार ववकास आयोजनाको पवहचान गरी 
ततनीहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गने वा गराउन ेर त्यस्तो 
आयोजना तनमााण वा ववकासका लातग ववस्ततृ पररयोजना 
प्रततवेदन तयार गने वा गराउने, 

(ग) पररयोजना तनमााण वा संचालनका लातग आवश्यक जग्गा 
खररद वा जग्गा प्राप्त गना प्रदेश सरकारसँग समन्वय गने 
लगायत अन्य आवश्यक काया गने, 

(घ) प्रदेशका िेत्रगत पूवााधार आयोजनाहरुको गरुुयोजना 
तयार गने, गराउने, 

(ङ) पररयोजना तनमााण वा ववकास गदाा प्रचतलत कानून 
बमोशजम गनुापने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ् कन वा 
प्रारशम्भक वातावरणीय परीिण गराउने, 
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(च) प्रदेश तभत्र कुनै िेत्रलाई भ-ूउपयोग योजना बनाई सो 
अनरुुप पूवााधार र अन्य तनमााणका लातग मापदण्ड र 
ववधी तनधाारण गरी कायाान्वयन गने, गराउने, 

(छ) धातमाक, साँस्कृततक, ऐततहातसक र पयाटवकय दृविकोणले 
महत्वपूणा सम्पदाहरुको संरिण गदै ततनीहरुको 
ववकासका लातग आवश्यक पररयोजना बनाई संचालन 
गने, 

(ज) प्राकृततक र वातावरणीय दृविले संवेदनशील िेत्रहरुको 
संरिण गरी प्राकृततक सम्पदाहरुमा प्रततकुल प्रभाव नपने 
सतुनशितता सवहत प्राकृततक सम्पदाको उपयोग गने, 
गराउने, 

(झ) प्रदेश तभत्र कुनै स्थानमा ल्याण्ड पतुलङ्ग गरी पूवााधार 
यकु्त नयँा शहर वा वस्ती ववकास गने, 

(ञ) पूवााधार ववकासका लातग आवश्यक तनमााण सामग्री 
उत्खनन गरी ववक्री, ववतरणका लातग आवश्यक व्यवस्था 
गने । 

(ट) प्रातधकरणको पूणा, वहमुत वा आशंशक स्वातमत्वको 
कम्पनी माफा त कुनै पररयोजना तनमााण र संचालन गने, 

(ठ) प्रातधकरणले छनौट गरेका आयोजनाको लातग नीशज, 
सावाजतनक वा ववदेशी लगानीको व्यवस्था गने, 

(ड) प्रातधकरणलाई आवश्यक पने स्वदेशी वा ववदेशी 
अनसुन्धानकताा, ववज्ञ वा प्राववतधकहरुको सूशच तयार गने, 

(ढ) प्रातधकरणको वावषाक योजना, कायाक्रम र बजेट स्वीकृत 
गने,  
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(ण) प्रचतलत कानून बमोशजम सावाजतनक खररदका लातग 
तनमााण, उपकरण तथा अन्य सामग्री र परामशा 
सेवासम्बन्धी बोलपत्र आव्हान गने,  

(त) प्रातधकरणले गने तनमााण काया गराउने, सामग्री खररद 
गने, परामशादाताको सेवा तलने तथा आवश्यक कमाचारी 
तनयकु्त गने, 

(थ) प्रातधकरणको कामसँग सम्बशन्धत अन्य ववषयमा प्रदेश 
सरकार, जनप्रतततनतध, स्थानीय तह,  नागररक समाज 
तथा अन्य सरोकारवालाहरुसगँ परामशा र समन्वय गने,  

(द) आवश्यकता अनसुार पूवााधार ववकासका सम्बन्धमा 
सेतमनार, गोष्ठी, कायाशाला, प्रदशानी, सम्मेलन आठद 
सञ्चालन गने,  

१०. प्रमखु कायाकारी अतधकृतको काम, कताव्य र अतधकारः यस आदेशमा 
अन्यत्र उशल्लशखत काम, कताव्य र अतधकारका अततररक्त कायाकारी 
अतधकृतको काम, कताव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनुेछः-  

(क) प्रातधकरणको प्रमखु कायाकारी पदातधकारीको हैतसयतले 
प्रातधकरणको समग्र व्यवस्थापन, सञ्चालन गने वा 
गराउने,  

(ख) प्रातधकरणको संगठन स्थापना गना कायायोजना बनाइ 
स्वीकृततका लातग सतमततमा पेश गने, 

(ग) प्रातधकरणको मानवस्रोत व्यवस्थापन, आतथाक प्रशासन 
तथा अन्य काम, कारबाहीको संचालन सपुरीवेिण गने र 
आवश्यकता अनसुार तनदेशन ठदन,े  
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(घ) प्रचतलत कानूनी प्रवक्रया पूरा गरी स्वदेशी तथा ववदेशी 
संघ, संस्थासँग सम्पका  राख्न ेर सम्झौता वा समझदारीको 
ढाँचा तयार गने,  

(ङ) कायाालय प्रमखुको हैतसयतले सावाजतनक खररद सम्बन्धी 
प्रचतलत कानून बमोशजमको अतधकार प्रयोग गने,  

(च) प्रातधकरणको बैठकको तनणाय कायाान्वयन गने वा 
गराउने,  

(छ) सतमततले अतधकार प्रत्यायोजन गरी तोकेका अन्य काम 
गने वा गराउन े।  

११. मानवस्रोत व्यवस्थापनः (१) प्रातधकरणको काया सम्पादनको लातग 
प्रातधकरणमा प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको आवश्यक संङ्ख्यामा 
कमाचारीहरु रहनेछन ्।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रातधकरणमा रहने कमाचारीको पद र 
सङ्ख्या प्रदेश सरकारले तनधाारण गरे बमोशजम हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजमका कमाचारीहरु प्रातधकरणले तनधाारण 
गरे बमोशजम तनशित अवतधका लातग आवतधक करारमा तनयशुक्त हनुेछन ्र 
तनजहरुको काम सन्तोषजनक देशखएमा करारको अवतध थप गना 
सवकनछे। 

(४) यस दफा बमोशजमका कमाचारी वा ववज्ञको तनयशुक्त, 

पाररश्रतमक, सेवाका शताहरु तथा सवुवधा प्रातधकरणले तनधाारण गरे बमोशजम 
हनुेछ ।  
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(5) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पतन 
प्रातधकरणलाई आवश्यक कमाचारी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ । 

१२. प्रातधकरणको कोषः (१) प्रातधकरणको एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ र कोषमा 
देहायका रकमहरू रहनेछनः्- 

(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त 
हनुे रकम,  

(ख) ववदेशी व्यशक्त, सरकार वा अन्तरााविय संघ संस्थाबाट 
सहयोग स्वरुप प्राप्त हनुे रकम,  

(ग) कुनै व्यशक्त वा संस्थाबाट दान, दातव्य, चन्दा स्वरुप प्राप्त 
हनुे रकम । 

(घ) प्रातधकरणले आजान वा प्राप्त गने अन्य रकम । 
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोशजमको रकम प्राप्त गनुा 

अशघ प्रातधकरणले प्रदेश सरकारको स्वीकृतत तलन ुपनेछ ।  

(३) प्रातधकरणको कोषमा प्राप्त हनुे रकम प्रचतलत कानून बमोशजम 
इजाजत प्राप्त कुनै बैंकमा प्रातधकरणको नाममा खाता खोली जम्मा 
गररनेछ।  

(४) प्रातधकरणको नामबाट गररने सबै खचा उपदफा (१) 
बमोशजमको कोषबाट व्यहोररनेछ। 

(५) प्रातधकरणलाई जनु कायाक्रम वा प्रयोजनका लातग रकम प्राप्त 
भएको हो सो रकम सोही कायाक्रम वा प्रयोजनका लातग खचा गनुा पनेछ ।  
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(६) प्रातधकरणको कोषको खाता प्रमखु कायाकारी अतधकृत वा 
तनजले तोकेको प्रातधकरणको कमाचारी र आतथाक प्रशासन शाखाको 
प्रमखुको हस्तािरबाट सञ्चालन हनुेछ । 

(७) प्रातधकरणको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

१३. लेखा र लेखापरीिणः (१) प्रातधकरणको आय व्ययको लेखा महालेखा 
परीिकले तोकेको ढाँचा बमोशजम राख्न ुपनेछ ।  

(२) प्रातधकरणले प्रदेश सरकारले अपनाए बमोशजम आन्तररक 
तनयन्त्रण प्रणाली कायम गनुा पनेछ। 

(3) प्रातधकरणको आन्तररक लेखा परीिण प्रदेश लेखा 
तनयन्त्रकको कायाालयबाट हनुेछ । 

(३) प्रातधकरणको अशन्तम लेखापरीिण महालेखा परीिकबाट 
हनुेछ ।  

(४) प्रदेश सरकारले प्रातधकरणको आय व्ययको लेखा तत्सम्बन्धी 
कागजात र नगदी, शजन्सीको वववरण जनुसकैु बखत जाँच्न वा जाँच्न 
लगाउन सक्नेछ ।  

१४. उपसतमतत वा कायादल गठन गना सक्नःे (१) प्रातधकरणले आफ्नो काया 
सचुारु रूपमा सम्पादन गनाको लातग आवश्यकता अनसुार उपसतमतत वा 
कायादल गठन गना सक्नछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम गठठत उपसतमतत वा कायादलको 
कायािेत्रगत शता तथा कायाावतध त्यस्तो उपसतमतत वा कायादल गठन 
गदााको बखत प्रातधकरणले तनधाारण गरे बमोशजम हनुेछ ।  
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१५. बैठक भत्ता तथा अन्य सवुवधाःसतमततका सदस्यले प्रातधकरणको बैठकमा 
भाग तलएवापत सावाजतनक खचाको मापदण्ड, कायाववतध र तमतशव्यता 
सम्बन्धी तनदेशशका, २०७५ मा तोवकए बमोशजमको बैठक भत्ता तथा अन्य 
सवुवधा पाउनेछन ्।  

१६. प्रातधकरणको कायाालयः (१) प्रातधकरणको कायाालय प्रदेशको राजधानी 
रहेको शजल्लामा रहनेछ।  

(२) प्रातधकरणले आवश्यकता अनसुार पररयोजना कायाालय 
स्थापना गना सक्नछे ।   

१७. अतधकार प्रत्यायोजनः (१) सतमततले आफूलाई प्राप्त अतधकार मध्ये 
आवश्यकता अनसुार केही  अतधकार  प्रमखु कायाकारी अतधकृतलाई 
प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।  

(२) प्रमखु कायाकारी अतधकृतले आफूमा अन्ततनावहत कुनै अतधकार 
प्रातधकरणका कुनै अतधकृत कमाचारीलाई प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।  

१८. वावषाक प्रततवेदन पेश गनेः (१) प्रातधकरणले तोवकए बमोशजमको वववरण 
खलुाई प्रत्येक वषा आफूले सम्पादन गरेको कामको वावषाक प्रततवेदन प्रदेश 
सरकार समि पेश गनुा पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रततवेदनमा अन्य कुराको अततररक्त 
प्रातधकरणको वावषाक नीतत, योजना र प्रातधकरणबाट एक आतथाक वषामा 
भएका प्रमखु काया र कायाक्रमको कायाान्वयनको शस्थतत र त्यसको 
उपलशब्ध तथा लागत र प्रातधकरणबाट भएको वावषाक खचाको वववरण 
उल्लेख गनुा पनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोशजमको प्रततवेदन प्रदेश सरकार आफैं ले वा 
प्रदेश सरकारको तनदेशनमा प्रातधकरणले सावाजतनक गनुा पनेछ ।  

१९. प्रदेशसरकारसगँ सम्पका ः प्रातधकरणले प्रदेशसरकारसगँ सम्पका  राख्दा 
मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालय माफा त राख्न ुपनेछ ।  

२०. सपथ ग्रहणः दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड  (ञ) को प्रमखु 
कायाकारी अतधकृतले आफ्नो कायाभार सम्हाल्न ु अशघ अध्यि समि 
अनसूुचीमा तोवकए बमोशजमको सपथ तलनपुनेछ । 

२१. ववतनयम बनाउन ेअतधकारः यो आदेश कायाान्वयन गना सतमततले आवश्यक 
ववतनयम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो ववतनयम प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत 
भएपतछ प्रारम्भ हनुछे। 

२२. प्रातधकरणको ववघटनः (1) प्रदेश सरकारले चाहेमा कुनै पतन बेला 
प्रातधकरणको ववघटन गना सक्नेछ । 

(2) ववघटन भएमा प्रातधकरणको सम्पशत्त र दावयत्व प्रदेश 
सरकारमा सनेछ । 
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अनसूुची  

(दफा २० संग सम्बशन्धत) 

म------------ ईश्वरको नाममा/ सत्यतनष्ठापूवाक प्रततज्ञा गदाछु की प्रदेश पूवााधार 
ववकास प्रातधकरणको -------------------पदको कामकाज प्रचतलत कानूनको 
अतधनमा रही कसैको डर नमानी, पिपात नगरी, कसैप्रतत पूवााग्रहको भावना 
नराखी ईमान्दाररताका साथ गनेछु ।आफ्नो पठदय हैतसयतबाट प्राप्त कताव्यको 
पालना गने तसलतसलामा आफूलाई जानकारी हनु आएको कुरा म पदमा वहाल 
रहँदा वा नरहँदा समेत प्रचतलत कानूनको पालना गदाा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै 
वकतसमबाटपतन  प्रकट गने छैन । 

 

तमततः-                                               

नामः- 

दस्तखतः- 

 

 

आज्ञाले, 
टेकनारायण पाण्डे 

सशचव 

15 

 

प्रकाशनः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  


