प्रदे श राजपत्र
लुम्बिनी प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाम्शत

खण्ड ५) मुकामः िुटवल, चैत्र २५ गते, २०७८ साल (अततररक्ताङ्क ४७

भाग ३
प्रदे श सरकार

म्शक्षा, ववज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्त्रालयको
सूचना
प्रदे श सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) िाट तमतत २०७८।१२।२५ को
तनर्णयानुसार “प्रदे श युवा पररषद् ववकास सतमतत (गठन) आदे श,

२०७८” सबिन्त्धी सूचना सबिम्न्त्धत सिैको जानकारीका लातग
प्रकाम्शत गररएको छ ।
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प्रदे श युवा पररषद् ववकास सतमतत (गठन) आदे श, २०७८
प्रस्तावनाः प्रदे शमा युवाको हक वहतको सं रक्षर्, सबवर्द्णन र सशम्क्तकरर्का
माध्यमिाट म्शक्षा, सीप ववकास, उद्यमशीलता तथा रोजगारी लगायतका
कायण तथा अवसरमा उम्चत प्रतततनतधत्व कायम गदै समृर्द् प्रदे श तनमाणर्
ँ सबिम्न्त्धत नीतत तनमाणर्दे म्ख कायाणन्त्वयनका
तथा ववकासका लातग युवासग
हरे क तहमा साथणक सहभातगता मार्णत युवाको भूतमकालाई मूल प्रवाहमा
समावेश गनणका लातग ववकास सतमतत ऐन, २०१३ को दर्ा ३क ले
ददएको अतधकार प्रयोग गरी,
लुम्बिनी प्रदे श सरकारले दे हायको आदे श जारी गरे को छ ।

1. संम्क्षप्त नाम र प्रारबभ: (१) यस आदे शको नाम "प्रदे श युवा पररषद्
ववकास सतमतत (गठन) आदे श, २०७८" रहेको छ।
(२) यो आदे श तुरुन्त्त प्रारबभ हुनेछ।

2. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथण नलागेमा यस आदे शमा,(क) "अध्यक्ष" भन्नाले पररषद्को अध्यक्ष सबझनु पछण।
(ख) "उपाध्यक्ष" भन्नाले

पररषद्को

उपाध्यक्ष

सबझनु

पछण।

(ग) "तोवकएको" वा "तोवकए िमोम्जम" भन्नाले यस
आदे श

अन्त्तगणत

िनेको

तनयम

वा

ववतनयममा

तोवकएको वा तोवकए िमोम्जम सबझनु पछण।

(घ) "सतमतत" भन्नाले दर्ा ३ िमोम्जमको प्रदे श युवा
सतमतत सबझनु पछण।
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(ङ) "मन्त्त्रालय” भन्नाले प्रदे श सरकारको युवा सबिन्त्धी
ववषय हेने मन्त्त्रालय सबझनु पछण।

(च) "युवा" भन्नाले अठार वषणदेम्ख चालीस वषणसबमको
उमेर भएको जुनसुकै तलङ्गको नेपाली

नागररक

सबझनु पछण।

(छ) "सदस्य" भन्नाले सतमततको सदस्य सबझनु पछण र सो
शब्दले पररषद्को उपाध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ।

3. सतमततको स्थापना: (१) प्रदे शमा युवाको हक वहत सं रक्षर्, सबिर्द्णन
र सशम्क्तकरर् गनणको लातग प्रदे श युवा पररषद् ववकास सतमतत
स्थापना गररनेछ।
(2)

उपदर्ा

(१)

िमोम्जम

स्थापना

हुने

सतमततमा दे हायका सदस्यहरु रहनेछन्-

(क) मन्त्त्री, मन्त्त्रालय

अध्यक्ष

(ख) अध्यक्षले तनयुक्त गरे को व्यम्क्त एकजना

उपाध्यक्ष

(ग) प्रदे श योजना आयोगको सदस्य (युवा सबिन्त्धी ववषय हेने)
सदस्य

(घ) सम्चव, प्रदे श सरकारको आतथणक मातमला हेने मन्त्त्रालय
सदस्य

(ङ) सम्चव, मन्त्त्रालय

सदस्य

(च) सम्चव, प्रदे श सरकारको श्रम तथा रोजगार क्षेत्र हेने
मन्त्त्रालय

सदस्य

(छ) सम्चव, प्रदे श सरकारको कानून क्षेत्र हेने मन्त्त्रालय
सदस्य
3

खण्ड ५) अततररक्ताङ्क ४७ प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७८।१२।२५

(ज) सम्चव, प्रदे श सरकारको स्वास््य क्षेत्र हेने मन्त्त्रालय
सदस्य

(झ) सम्चव, प्रदे श सरकारको कृवष तथा खाद्य सबिन्त्धी क्षेत्र
हेने मन्त्त्रालय

सदस्य

(ञ) समावेशी प्रतततनतधत्व कायम हुने गरी अध्यक्षले मनोतनत
गरे को दुई मवहला सवहत पाँचजना

सदस्य

(ट) प्रमुख, मन्त्त्रालयको युवा सबिन्त्धी ववषय हेने महाशाखा
प्रमुख

सदस्य-सम्चव

(२) सतमततको सदस्यमा मनोनीत हुन दे हायको योग्यता
पूरा भएको हुनपु नेछ:(क) नेपाली नागररक,
(ख) कुनै पतन र्ौजदारी अतभयोगमा अदालतिाट
कसूरदार नठहररएको,
(ग) सोहण वषण उमेर पुरा भई चालीस वषण उमेर
ननाघेको,
(घ) प्रचतलत कानूनले अयोग्य नठहररएको।
(ङ) उपाध्यक्षको हकमा स्नातक तह उत्तीर्ण
गरे को हुनपु नेछ ।
(३) मनोनीत सदस्यको पदावतध चार वषणको हुनेछ।
(४) उपदर्ा (३) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापतन
उपाध्यक्ष र मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय म्जबमेवारी पूरा नगरे को
भन्ने लागेमा अध्यक्षले जुनसुकै िखत सदस्यिाट हटाउन सक्नेछ।
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(५) सतमततको मुख्य कायाणलय प्रदे शको राजधानी रहेको
स्थानमा रहनेछ र त्यस्तो कायाणलय स्थापना नभएसबम मन्त्त्रालयले
तोकेको स्थानमा रहनेछ।

4. सदस्यता समाप्त हुने अवस्थाः दे हायको अवस्थामा सतमततको उपाध्यक्ष
र मनोनीत सदस्यको सदस्यता समाप्त भएको मातननेछः

(क) दर्ा ३ को उपदर्ा (२) िमोम्जमको योग्यता
नरहेमा,

(ख) आफ्नो पदिाट राम्जनामा ददएमा,
(ग) मृत्यु भएमा,
(घ) सतमततलाई कारर्सवहतको सूचना नददई लगातार
तीन पटक भन्त्दा िढी सतमततको िैठकमा अनुपम्स्थत
भएमा।

5. सतमततको

िैठक

सबिन्त्धी

व्यवस्थाः

(१)

सतमततको

िैठक

आवश्यकता अनुसार िस्नेछ।
तर दुई िैठक िीचको अन्त्तर सामान्त्यतया चार मवहना
भन्त्दा िढी हुने छै न।
(२)

सतमततको िैठक अध्यक्षको तनदे शनमा सदस्य

सम्चवले िोलाउने छ।
ु न्त्दा कबतीमा अठ्चालीस
(३) सतमततको िैठक हुनभ
घण्टा अगावै िैठकमा छलर्ल हुने ववषयको कायणसूची सवहतको
सूचना सदस्यलाई ददनुपनेछ।
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(४) सतमततमा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य
सं ख्याको

पचास

प्रततशतभन्त्दा

िढी

सदस्यहरु

उपम्स्थत

भएमा

िैठकको लातग गर्पूरक सं ख्या पुगेको मातननेछ।
(५) उपदर्ा (४) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए
तापतन सतमततमा मनोतनत सदस्यहरुको मनोनयन नभएको अवस्थामा
तत्काल कायम रहेका सदस्य मध्ये पचास प्रततशत भन्त्दा िढी सदस्य
उपम्स्थत भएमा िैठकको लातग गर्पुरक सं ख्या पुगक
े ो मातननेछ।
(६) सतमततको िैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र तनजको
अनुपम्स्थततमा उपाध्यक्षले गनेछ।
(७) सतमततको िैठकमा िहुमतको राय मान्त्य हुनेछ र
मत िरािर भएमा िैठकको अध्यक्षता गने व्यम्क्तले तनर्ाणयक मत
ददनेछ।
(८) सतमततको िैठकको तनर्णय अध्यक्षता गने व्यम्क्त र
सदस्य सम्चवले प्रमाम्र्त गरी राख्नेछ।
(९)

सतमततको

िैठकमा

आवश्यकता

अनुसार

कुनै

ववशेषज्ञ वा पदातधकारीलाई आमन्त्त्रर् गनण सवकनेछ।
(१०) सतमततको िैठक सबिन्त्धी अन्त्य कायणववतध सतमतत
आर्ैंले तनधाणरर् गरे िमोम्जम हुनेछ।

6. सतमततको काम, कतणव्य र अतधकारः यस आदे शमा अन्त्यत्र सतमततले
गने भनी उम्ललम्खत काम, कतणव्य र अतधकारको अततररक्त सतमततको
काम, कतणव्य र अतधकार दे हाय िमोम्जम हुनेछ:-
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(क) प्रदे शको युवा सबिन्त्धी नीतत तजुम
ण ा गरी प्रदे श
सरकार समक्ष तसर्ाररस गने,

(ख) युवा सबिन्त्धी नीततको अधीनमा रही युवाका लातग
योजना

तथा

कायणक्रम

िनाई

कायाणन्त्वयन

गने

गराउने,

(ग) सीप ववकास, मनोरञ्जन, स्वयंमसेवा, नेतत्ृ व ववकास,
उद्यमशीलता, रोजगारी, ववज्ञान, सूचना तथा प्रववतध,
दीगो ववकास र वातावरर् सं रक्षर् लगायतका क्षेत्रमा
युवा प्रवधणनका लातग कायणक्रम सञ्चालन गने गराउने,

(घ) सतमततसँग आवर्द्ता प्राप्त गने सं घ तथा सं स्थाले
पालना गनुप
ण ने शतणको तनधाणरर् गने,

(ङ) सतमततको वावषणक योजना, कायणक्रम तथा िजेट
स्वीकृत गने,

(च) युवाको क्षमता ववकास, सशक्तीकरर् एवम् मूल
प्रवाहीकरर् सबिम्न्त्ध ववषयमा प्रदे श सरकारलाई
सुझाव ददने,

(छ) ववकास तनमाणर् तथा समाज सेवाको क्षेत्रमा युवालाई
स्वयमं सेवाको

रुपमा

पररचालन

गने

सबिन्त्धमा

आवश्यक नीतत तनधाणरर् गने,

(ज) युवालाई प्रदे शको सवाणवङ्गर् ववकासमा केन्त्रीत भई
अम्घ िढ्न उत्प्रेररत गने गराउने,
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(झ) युवाका क्षेत्रमा काम गने सं घ, सं स्था तथा स्थानीय
तहसँग समन्त्वय, सहकायण र आवश्यकता अनुसार
सहजीकरर् गने,

(ञ) युवा वैज्ञातनकलाई प्रोत्साहन गनण कायणक्रम सञ्चालन
गने,

(ट) ववपद् व्यवस्थापनमा युवा शम्क्त पररचालन गने,
(ठ) स्वदे श तथा ववदे शको कायण अनुभविाट युवाहरुले
आजणन गरे को प्राववतधक ज्ञान, सीप र अनुभवलाई
प्रोत्साहन गने,

(ड) तोवकए िमोम्जमका अन्त्य कायण गने।
7. उपाध्यक्षको काम, कतणव्य र अतधकारः उपाध्यक्ष पुरा समय काम गने
पदातधकारी हुनछ
े र तनजले प्रदे श सरकारको दशौं तहको अतधकृत
सरह पाररश्रतमक र सेवा सुववधा पाउनेछ।यस आदे शमा अन्त्यत्र
उपाध्यक्षले गने भनी उललेख गररए िाहेक उपाध्यक्षको काम, कतणव्य
र अतधकार दे हाय िमोम्जम हुनेछः-

(क) सतमततिाट

स्वीकृत

नीतत,

योजना

र

कायणक्रम

कायाणन्त्वयन गने गराउने,

(ख) सतमततको वावषणक कायणक्रम, योजना तथा िजेट तयार
गरी स्वीकृततका लातग सतमतत समक्ष पेश गने,

(ग) सतमतत तथा सतमततको तनर्णय कायाणन्त्वयन गने
गराउने,

(घ) सतमततिाट

सञ्चातलत

अनुगमन गने गराउने,
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कायणक्रमको
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(ङ) सतमततको

कमणचारी

व्यवस्थापन

तथा

अन्त्य

व्यवस्थापकीय कायण गने,

(च) सतमततले तोकेको अन्त्य काम गने।
8. कायणकारी सतमततको गठनः (१) सतमततको कायणकारी तनकायको
रुपमा काम गनण दे हाय िमोम्जमको एक कायणकारी सतमतत रहनेछ:-

(क) उपाध्यक्ष

सं योजक

(ख) सतमततका सदस्यहरु मध्येिाट अध्यक्षले मनोनीत
गरे का एक जना मवहला सवहत दुईजना

सदस्य

(ग) मन्त्त्रालयको युवा शाखा हेने शाखा प्रमुख
सदस्य-सम्चव
(२)

उपदर्ा

(१)

िमोम्जमका

पदावतध सतमततको सदस्य कायम रहेसबमको

मनोतनत

सदस्यको

अवतधका लातग

हुनेछ।
िस्नेछ।

(३) कायणकारी सतमततको िैठक आवश्यकता अनुसार
(४) कायणकारी सतमततको िैठकको तनर्णय अध्यक्षता गने

व्यम्क्त र सदस्य सम्चवले प्रमाम्र्त गनेछ।
(५) कायणकारी सतमततले आवश्यक ठानेमा सतमततको
कामसँग सबिम्न्त्धत कुनै ववशेषज्ञ वा पदातधकारीलाई सतमततको
िैठकमा आमन्त्त्रर् गनण सक्नेछ।
(६) सतमततको िैठक सबिन्त्धी अन्त्य कायणववतध सतमतत
आर्ैँले तनधाणरर् गरे िमोम्जम हुनेछ।

9

खण्ड ५) अततररक्ताङ्क ४७ प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७८।१२।२५

9. कायणकारी सतमततको काम, कतणव्य र ् अतधकारः कायणकारी सतमततको
काम, कतणव्य र अतधकार दे हाय िमोम्जम हुनेछ:-

(क) सतमततको वावषणक योजना, कायणक्रम तथा िजेट
तजुम
ण ा गरी स्वीकृततको लातग सतमतत समक्ष पेश गने,

(ख) सतमततिाट स्वीकृत नीतत र मागणदशणनको अधीनमा
रही युवा ववकास, पररचालन तथा युवा सशक्तीकरर्
सबिन्त्धी

प्रवधणनात्मक

कायणक्रम

सञ्चालन

गने

गराउने,

(ग) युवाका लातग स्वरोजगार प्रवधणन तथा उद्यमशीलता
अतभवृवर्द् सबिन्त्धी कायणक्रम सञ्चालन गने गराउने,

(घ) युवा ववकास तथा युवा पररचालन सबिन्त्धी ववषयमा
अध्ययन तथा अनुसन्त्धान गने गराउने,

(ङ) युवालाई आत्मतनभणर हुन सहयोग पुग्ने वकतसमको
कायणक्रम सञ्चालन गने गराउने,

(च) युवालाई नीतत तनमाणर्दे म्ख कायाणन्त्वयन तह सबम
सं लग्न गराउन पहल गने,

(छ) सतमततिाट
प्रभावकारी

सबपादन

गररने

ढङ्गिाट

सबपादन

उत्तरदावयत्व

प्रर्ालीलाई

कायण
गनण

तमतव्ययी
तथा

ववश्वसनीय

र

ववत्तीय
िनाउन

आन्त्तररक तनयन्त्त्रर् प्रर्ाली तयार गरी लागु गने,

(ज) युवा

सबिन्त्धी

ववतभन्न

कायणक्रमको समन्त्वय गने,
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(झ) युवा सबिन्त्धी सं घ, सं स्थाको क्षमता अतभवृवर्द् गने
गराउने,

(ञ) युवा

सबिन्त्धी

सूचनाको

व्यवस्थापन

गने

तथा

एकीकृत त्याङ्क तयार गने,

(ट) तोवकए िमोम्जमका अन्त्य काम गने।
10.

सतमततको कोषः (१) सतमततको आफ्नो एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ।
(२) उपदर्ा (१) िमोम्जमको कोषमा दे हायका रकमहरु

रहनेछन्:-

(क) नेपाल सरकार र प्रदे श सरकारिाट प्राप्त रकम,
(ख) कुनै व्यम्क्त वा सं घ सं स्थािाट सहयोग स्वरुप
प्राप्त रकम,

(ग) ववदे शी

सरकार,

अन्त्तराणविय

सं घ,

सं स्था

वा

व्यम्क्तिाट प्राप्त रकम,

(घ) युवा सबिन्त्धी सं घ, सं स्थालाई आिर्द्ता प्रदान
गदाण वा नवीकरर् गदाण प्राप्त रकम,

(ङ) सतमततले आन्त्तररक स्रोत पररचालनिाट आम्जणत
रकम,

(च) अन्त्य कुनै स्रोतिाट प्राप्त रकम।
(३) उपदर्ा (२) को खण्ड (ग) िमोम्जमको रकम प्राप्त
गनुण अम्घ सतमततले प्रदे श सरकार मार्णत नेपाल सरकारको स्वीकृतत
तलनु पनेछ।
(४) सतमततको नामिाट गररने सिै खचणहरु उपदर्ा (१)
िमोम्जमको कोषिाट व्यहोररने छ।
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(५) सतमततको कोषमा रहने सबपूर्ण रकम प्रदे श लेखा
तनयन्त्त्रक कायाणलयले तोकेको ववववध खातामा जबमा गररनेछ।
(६)

सतमततको

कोषको

खाता

सञ्चालन

पररषद्को

उपाध्यक्ष र प्रदे श ले खा तनयन्त्त्रक कायाणलयले तोकेको ले खा हेने
ु दस्तखतिाट हुनेछ।
कमणचारीको सं यक्त

11.

लेखा र लेखापरीक्षर्: (१) सतमततले आफ्नो आय व्ययको ले खा
प्रदे श सरकारले अपनाएको ले खा प्रर्ाली िमोम्जम राख्नु पनेछ।
(२)

सतमततको

आन्त्तररक

लेखापरीक्षर्

प्रदे श

लेखा

तनयन्त्त्रकको कायाणलय र अम्न्त्तम ले खापरीक्षर् महाले खा परीक्षकिाट
हुनेछ।
(३)

मन्त्त्रालयले

सतमततको

आय

व्ययको

लेखा,

तत्सबिन्त्धी कागजात र अन्त्य नगदी म्जन्त्सी जुनसुकै िखत तनरीक्षर्
गनण वा गराउन लगाउन सक्नेछ।

12. कमणचारी

सबिन्त्धी

व्यवस्थाः

(१)

सतमततलाई

आवश्यक

पने

कमणचारीको तनयुम्क्त, सेवा, सुववधा तोवकए िमोम्जम हुनछ
े ।
(२) सतमततको सङ्गठन सं रचना तथा दरवन्त्दी प्रदे श
सरकारिाट स्वीकृत भए िमोम्जम हुनेछ।
(३)
नभएसबम

उपदर्ा

मन्त्त्रालयले

(१)
सतमततको

िमोम्जम
समेत

कमणचारीको
कामकाज

व्यवस्था
गने

गरी

मन्त्त्रालयका कमणचारी खटाउन सक्नेछ।

13. सहभागी हुन नहुन:े सतमततको कुनै सदस्य वा पदातधकारीले सतमततको
ठे क्कापट्टा तलन वा आफ्नो तनजी स्वाथण जोतडएको कुनै कायणमा सहभागी
हुन ु हुँदैन।
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14. सुववधा तथा िैठक भत्ताः सतमततका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र सदस्यले
प्रचतलत कानुनमा तोवकए िमोम्जम

िैठक भत्ता र यातायात खचण

पाउनेछन्।

15.वावषणक प्रततवेदन: (१) सतमततले आर्ूले गरे को कामको वावषणक
प्रततवेदन आतथणक वषण समाप्त भएको तीन मवहनातभत्र मन्त्त्रालयमार्णत
प्रदे श सरकार समक्ष पेश गनुण पनेछ।
(२) सतमततले आर्ूलाई प्राप्त स्रोत साधन, सबपादन
गरे का कायण र ततनको उपलम्ब्ध एवम् गरे को अन्त्य काम कारिाहीको
वववरर् सवणसाधारर्को जानकारीको लातग तोवकए िमोम्जम प्रकाशन
गनुण पनेछ।

16. तनदे शन ददन सक्नेः (१) प्रदे श सरकारले सतमततको काम कारिाहीको
ववषयमा आवश्यक तनदे शन ददन सक्नेछ।
(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम ददइएको तनदे शनको पालना
गनुण सतमततको कतणव्य हुनछ
े ।

17. शपथः सतमततका पदे न सदस्य िाहेकका अन्त्य सदस्यले आफ्नो
कायणभार सबहालनु अम्घ अनुसूची…१ िमोम्जमको ढाँचामा अध्यक्ष
समक्ष शपथ तलनु पनेछ।

18.

सहयोग गनुपण नेः सतमततको काम कारिाहीको सबिन्त्धमा आवश्यक
सहयोग गनुण सबिम्न्त्धत सिैको कतणव्य हुनछ
े ।

19.

सतमततको तिघटनः (१) सतमततले यस आदे शको उद्देश्य िमोम्जम
काम गनण नसकेमा प्रदे श सरकारले जुनसुकै िखत सतमतत ववघटन
गनण सक्नेछ।
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(2) उपदर्ा

(१) िमोम्जम

सतमतत

ववघटन भएमा

सतमततको चल अचल सबपम्त्त प्रदे श सरकारको हुनेछ।

20.

ँ सबपकणः सतमततले प्रदे श सरकारसँग सबपकण राख्दा
प्रदे श सरकारसग
मन्त्त्रालय मार्णत् राख्नु पनेछ।

21.

ववतनयम, तनदे म्शका वा कायणववतध िनाउने अतधकारः (१) यो आदे शको
अधीनमा रही सतमततले आवश्यक ववतनयम, तनदे म्शका वा कायणववतध
िनाउन सक्नेछ।
(२) उपदर्ा (१) िमोम्जम सतमततले िनाएको ववतनयम,
तनदे म्शका वा कायणववतध प्रदे श सरकारले स्वीकृतत गरे पश्चात लागू
हुनेछ।
(३)

उपदर्ा

(२)

िमोम्जम

स्वीकृत

हुने

ववतनयम,

तनदे म्शका वा कायणववतधिाट प्रदे श सरकारलाई आतथणक व्ययभार पने
भएमा मन्त्त्रालयले प्रदे श सरकारको आतथणक मातमला हेने मन्त्त्रालयको
सहमतत तलनु पनेछ।
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अनुसूची
ँ सबिम्न्त्धत)
(दर्ा २६ सग
शपथ
ु र जनताप्रतत पूर्ण वर्ादार
म............ (शपथ तलने व्यम्क्तको नाम) मुलक
रही सत्यतनष्ठापूवक
ण प्रततज्ञा गछु ण/दे श र जनताका नाममा शपथ तलन्त्छु वक
प्रदे श युवा सतमततको.....................पदको है तसयतले मलाई तोवकएको
ु ेसबम कतणव्य सबझी दे श तथा सतमतत प्रतत वर्ादार रही
काम मैले जानेिझ
भय, पक्षपात वा द्वे ष नराखी लोभ, लालच, मोलावहजा नगरी इमान्त्दारीपूवक
ण
प्रचतलत कानूनको अतधनमा रही पालना गनेछु र आफ्नो कतणव्य पालनाको
तसलतसलामा आर्ूलाई जानकारी भएको कुनै गोप्य कुरा प्रचतलत कानूनको
पालना गदाण िाहेक म पदमा िहाल रहँदा वा नरहँदाको जुनसुकै अवस्थामा
पतन कुनै वकतसमिाट प्रकट वा सं केत गने छै न।
शपथ ग्रहर् गनेको

शपथ

ग्रहर् गरे को प्रमाम्र्त गराउनेको
नामः

नामः

दस्तखतः

दस्तखतः

तमततः

तमततः

पद:

पदः

कायाणलयः
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आज्ञाले,

कृष्र् प्रसाद पन्त्थ
सम्चव

१६
प्रकाशनः लुम्बिनी प्रदे श, आन्त्तररक
16 मातमला तथा सञ्चार मन्त्त्रालय

