
 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 
प्रदेश नॊ. ३ प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ३) हेटौंडा, भकवानऩयु, फैशाख २० गते, २०७६ सार  (अततरयक्ताङ्क १ 

बाग १ 
प्रदेश सयकाय 

प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडा 
आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारमको 

सूचना 
प्रदेश नॊ. ३ को प्रदेश सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन 
सववसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ। 

 

सॊवत ्२०७६ सारको ऐन नॊ. १
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प्रदेश सबाका ऩदातधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रतभक य सवुवधा सम्फन्धी ऐन, 
२०७५ राई सॊशोधन गनव फनेको ऐन 

प्रस्तावना: प्रदेश सबाका ऩदातधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रतभक य सवुवधा 
सम्फन्धी ऐन, 207५ राई सॊशोधन गनव वाञ्छनीम बएकारे, 

प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

1.  सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश सबाका 
ऩदातधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रतभक य सवुवधा सम्फन्धी (ऩवहरो 
सॊशोधन) ऐन, २०७६"  यहेको छ । 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनेुछ ।  

२. प्रदेश सबाका ऩदातधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रतभक य सवुवधा 
सम्फन्धी (ऩवहरो सॊशोधन) ऐन,  २०७५ को दपा ७ भा सॊशोधन: 
प्रदेश सबाका ऩदातधकायी तथा सदस्मको ऩारयश्रतभक य सवुवधा 
सम्फन्धी ऐन, २०७५ (मसऩतछ "भूर ऐन" बतनएको) को दपा 7 
को उऩदपा (१) भा बएको प्रततफन्धात्भक वा्मा्श शझक  उक्त 
उऩदपा (1) को सट्टा देहामको उऩदपा (1) याशखएको छ:- 

"(१) सबाभखु, उऩ सबाभखु, प्रभखु प्रततऩऺी दरको नेता, 
सत्ताऩऺको भखु्म सचेतक, ववऩऺी दरको प्रभखु सचेतक य 
सतभततका सबाऩततहरुराई सवायी साधन एक/एक य अनसूुची-१ 
भा उल्रेख बए फभोशजभ इन्धन, भोववर य अनसूुची-२ भा उल्रेख 
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बए फभोशजभको हरकुा सवायी चारक प्रदेश सबा सशचवारमरे 
उऩरब्ध गयाउनेछ।"  

३. भूर ऐनको दपा ३,४,५,६,७,८ य ९ सॉग सम्फशन्धत अनसूुची-१ 
भा सॊशोधन: 
(१) भूर ऐनको अनसूुची-१ भा यहेको क्र.सॊ. ७ को दरको 

प्रभखु सचेतक, सत्ताऩऺको सचेतक य ववऩऺी "दरको 
सचेतक" शीषवक भहरभा यहेको "1२5" बने्न अङ्क 
शझवकएको छ। 

(२) भूर ऐनको अनसूुची १ भा यहेको क्र.सॊ. ८ को “दरको 
प्रभखु सचेतक, सत्ताऩऺको सचेतक य ववऩऺी दरको 
सचेतक" शीषवक भहरभा यहेको "5" बने्न अङ्क शझवकएको 
छ। 

४. भूर ऐनको दपा ५ सॉग सम्फशन्धत अनसुचुी-२ भा सॊशोधन: 
अनसूुची-२ भा यहेको क्र.सॊ. ३ को "उऩसबाभखु/ववऩऺी दरको 
नेता" शीषवक भहरभा यहेको "1/1" बने्न अङ्कको सट्टाभा "२/१" 
बने्न अङ्क याशखएको छ। 

 

प्रभाशणकयण तभततिः २०७६।०१।२० 

                                                                
आऻारे, 

याजकुभाय शे्रष्ठ 

प्रदेश सयकायको सशचव  

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडाभा भदु्रित। 

भूल्म रु.५।- 


