प्रदे श याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत

खण्ड ५) हेटौंडा, नेऩार, चैत २2 गते, २०७८ सार (अततरयक्ताङ्क 27

बाग १

फागभती प्रदे श सयकाय

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम
हेटौंडा, नेऩार

नेऩारको सं विधानको धाया २०२ को उऩधाया (१) फभोशजभ

फागभती प्रदे श भशन्त्रऩरयषद्को तसपारयसभा प्रदे श प्रभुखफाट जायी बएको

तर रे शखए फभोशजभको अध्मादे श सिवसाधायणको जानकायीको रातग
प्रकाशन गरयएको छ ।

सं ित् 2078 सारको अध्मादे श नं. १

प्रदे श मुिा ऩरयषद् ऐन, २०७६ राई सं शोधन गनव फनेको अध्मादे श
प्रस्तािना: प्रदे श मुिा ऩरयषद् ऐन, २०७६ राई तत्कार सं शोधन गनव
िाञ्छनीम बएको य हार प्रदे श सबाको अतधिेशन नबएकोरे ,
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नेऩारको सं विधानको धाया २०२ को उऩधाया (१) फभोशजभ

फागभती प्रदे श भशन्त्रऩरयषद्को तसपारयसभा प्रदे श प्रभुखफाट मो अध्मादे श
जायी बएको छ।
१.

सं शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस अध्मादे शको नाभ “प्रदे श मुिा
ऩरयषद् (ऩवहरो सं शोधन) अध्मादे श, २०७८” यहेको छ।
(२) मो अध्मादे श तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।

२.

प्रदे श मुिा ऩरयषद् ऐन, २०७६ को दपा ५ भा सं शोधनः प्रदे श
मुिा ऩरयषद् ऐन, 2076 (मसऩतछ “भूर ऐन” बतनएको) को दपा

५ को उऩदपा (५) को सट्टा दे हामको उऩदपा (५) याशखएको
छ:-

“(५) उऩदपा (4) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए

ताऩतन कुनै भनोनीत सदस्मरे आफ्नो ऩदीम शजम्भेिायी ऩूया
नगये भा भन्त्रारमरे तनजराई जुनसुकै फखत सदस्मको ऩदफाट
हटाउन सक्नेछ।”
३.

भूर ऐनको दपा 7 भा सं शोधन: भूर ऐनको दपा 7 को उऩदपा
(7) भा यहेको “उऩाध्मऺरे ” बन्ने शब्दको सट्टा “सशचिरे ” बन्ने
शब्द याशखएको छ।

४.

भूर ऐनको दपा ८ भा सं शोधन: भूर ऐनको दपा ८ को उऩदपा
(२) ऩतछ दे हामको उऩदपा (२क.) थवऩएको छः“(२क.) उऩदपा (२) फभोशजभको उऩाध्मऺको ऩदभा
तनमुक्त

नबएको

िा

कुनै

कायणरे

रयक्त

बएको

अिस्थाभा

उऩाध्मऺको काभकाज भन्त्रारमको सशचिरे गनेछ।”
५.

भूर ऐनको दपा १३ भा सं शोधन: भूर ऐनको दपा १३ को
उऩदपा (२) को,2
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(1) खण्ड (क) भा यहेको “ऩरयषद्को तसपारयसभा” बन्ने
शब्दहरु शझवकएका छन् ।
(2) खण्ड (ख) भा यहेको “ऩरयषद्को तसपारयसभा” बन्ने
शब्दहरू शझवकएका छन् ।
६.

भूर ऐनको दपा 14 भा सं शोधनः भूर ऐनको दपा १4 को
खण्ड

(क)

शब्दहरुको

भा

यहेको "साभाशजक

विकास

भन्त्रारम"

बन्ने

सट्टा "मुिा हेने भन्त्रारम" बन्ने शब्दहरू याशखएका

छन् ।

आऻारे,

रुद्रतसंह ताभाङ

प्रदे श सयकायको सशचि
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आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदे श, हेटौंडाभा भुद्रद्रत।
भूल्म रु. ५।-

