
 
 
 
 
 

 

 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ४) हेटौंडा, भकवानऩयु, असोज 1५ गते, २०७७ सार (सङ  ख्मा 13 

बाग 2 
प्रदेश सयकाय 

बौततक ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम 
फागभती प्रदेश, हेटौंडाको 

सूचना 
प्रदेश ऩूवााधाय ववकास साझेदायी कामाक्रभ (सञ्चारन कामाववतध) (दोस्रो 

सॊशोधन) तनमभावरी, 2077 

प्रदेश ऩूवााधाय ववकास साझेदायी कामाक्रभ (सञ्चारन कामाववतध) तनमभावरी, 
2076 भा सॊशोधन गना वाञ्छनीम बएकोरे प्रदेश आतथाक कामाववधी ऐन, 
2074 को दपा 63 रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी प्रदेश सयकाय, 
भशन्त्त्रऩरयषद्रे देहामका तनमभहरु फनाएको छ। 
1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (1) मी तनमभहरुको नाभ "प्रदेश  ऩूवााधाय 
 ववकास साझेदायी कामाक्रभ (सञ्चारन कामाववतध) (दोस्रो 
 सॊशोधन) तनमभावरी, 2077" यहेको छ। 
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(2) मो तनमभावरी तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ। 

2. प्रदेश ऩूवााधाय ववकास साझेदायी कामाक्रभ (सञ्चारन कामाववतध) 
 तनमभावरी, 2076 को तनमभ 2 भा सॊशोधन: प्रदेश ऩूवााधाय 
 ववकास साझेदायी कामाक्रभ (सञ्चारन कामाववतध) तनमभावरी, 
 2076 (मस ऩतछ “भूर तनमभावरी” बतनएको) को तनमभ 2 को 
 खण्ड (ङ) भा यहेका “प्रदेश नम्फय 3” बने्न शब्दहरू य अॊकको 
 सट्टा “फागभती प्रदेश” बने्न शब्दहरू याशखएका छन।् 

3. भूर तनमभावरीको तनमभ 3 भा सॊशोधन: भूर  तनमभावरीको 
 तनमभ 3 को उऩतनमभ (3) को प्रततफन्त्धा्भक वा्माॊश 
 शझवकएको छ। 

4. भूर तनमभावरीको तनमभ 7 भा सॊशोधन: भूर  तनमभावरीको 
 तनमभ 7 को उऩतनमभ (1) को खण्ड (ग) को प्रततफन्त्धा्भक 
 वा्माॊश शझवकएको छ। 

5. भूर तनमभावरीको तनमभ 8 को उऩतनमभ (1) भा सॊशोधन: भूर  
 तनमभावरीको तनमभ 8 को,- 

(1) उऩतनमभ (1) को खण्ड (घ) भा यहेको “शजणोद्धाय” 
बने्न शव्द ऩतछ “, सम्ऩदा सॊयऺण” बने्न शब्दहरू 
थवऩएका छन।्  

(2) उऩतनमभ (4) को खण्ड (ख) ऩतछ देहामको खण्ड 
(ख1) थवऩएको छ्- 

“(ख1) प्रदेश सबा सदस्मको ववगतका वषाभा 
भागभा आधारयत य मस तनमभावरी फभोशजभका 
कामाक्रभ अधयुा बए प्राथतभकता ददई सम्ऩन्न गनुा 
ऩने आमोजना,”  
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6. भूर तनमभावरीको तनमभ 9 भा सॊशोधन: भूर तनमभावरीको तनमभ 
 9 को,-  

(1) उऩतनमभ (1) भा यहेका “कातताक भसान्त्त” बने्न 
शब्दहरूको सट्टा “असोज भसान्त्त” बने्न शब्दहरू 
याशखएका छन।् 

(2) उऩतनमभ (2) भा यहेका “भॊतसय 15” बने्न शब्द य 
अॊकको सट्टा “कातताक भसान्त्त” बने्न शब्दहरू याशखएका 
छन।् 

(3) उऩतनमभ (5) को सट्टा देहामको उऩतनमभ (5) 
याशखएको छ्- 

“(5) मस तनमभावरी फभोशजभ आमोजना छनोट 
गदाा प्र्मेक तनवााचन ऺेत्रभा उऩरब्ध हनुे कुर 
यकभफाट एक आमोजना न्त्मूनतभ दश राख रूऩैमाॉ 
रागतभा नघट्न े गयी फढीभा फीस आमोजनाहरू 
छनौट गना सवकने छ।” 

(4) उऩतनमभ (6) भा यहेको,-  

(क) “भाघ” बने्न शब्दको सट्टा “ऩसु” बने्न शब्द 
याशखएको छ। 

(ख) “पागनु” बने्न शब्दको सट्टा “भाघ” बने्न शब्द 
याशखएको छ। 

7. भूर तनमभावरीको तनमभ 10 भा सॊशोधन: भूर तनमभावरीको 
 तनमभ 10 को उऩतनमभ (2) भा “आमोजनाभा” बने्न शब्द ऩछी 
 “जनसहबातगताको तनशित अॊश सभावेश गयी” बने्न शब्दहरू 
 थवऩएका छन।्  
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8. भूर तनमभावरीको तनमभ 11 भा सॊशोधन: भूर तनमभावरीको 
 तनमभ 11 को,- 

(1) उऩतनमभ (3) भा यहेका “वा सो” बने्न शब्दहरू 
शझवकएका छन।् 

(2) उऩतनमभ (4) भा यहेका “बन्त्दा कभ” बने्न शब्दहरूको 
सट्टा “सम्भ” बने्न शब्द याशखएको छ। 

9. भूर तनमभावरीको तनमभ 13 भा सॊशोधन: भूर तनमभावरीको 
 उऩतनमभ (1) भा “ववत्तीम हस्तान्त्तयणको भाध्मभफाट” बने्न 
 शब्दहरूको सट्टा “प्रदेश भशन्त्त्रऩरयषदको तनणामानसुाय” बने्न 
 शब्दहरू याशखएका छन।् 

 

 

आऻारे, 
सॊजीव वयार 

प्रदेश सयकायको सशचव 

 

आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुित। 

भूल्म रु.५।- 


