
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ४) हेटौंडा, भकवानऩयु, बदौ 10 गते, २०७७ सार (सङ् ्मा 9 

बाग 2 
प्रदेश सयकाय 

भु् मभन्त्त्री तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम 

फागभती प्रदेश, हेटौंडाको 
सूचना 

प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामा सञ्चारन) (तेस्रो सॊशोधन) 
आदेश, 2077 

प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामा सञ्चारन) आदेश, 
2075 भा सॊशोधन गना  वाञ्छनीम बएकोरे, 

प्रदेश सयकाय, भशन्त्त्रऩरयषद्रे देहाम फभोशजभको आदेश स्वीकृत 
गयेको छ।  
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1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (1) मस आदेशको नाभ “प्रदेश नीतत तथा 
 मोजना आमोग (गठन तथा कामा सञ्चारन) (तेस्रो सॊशोधन) 
 आदेश, 2077” यहेको छ।  

(2) मो आदेश प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन बएको तभततफाट 
प्रायम्ब हनुेछ।  

2. प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग (गठन तथा कामा सञ्चारन) आदेश, 
 2077 को दपा 2 भा सॊशोधन: प्रदेश नीतत तथा मोजना आमोग 
 (गठन तथा कामा सञ्चारन) आदेश, 2075 (मसऩतछ “आदेश” 
 बतनएको) को दपा २ को,- 

(1) खण्ड (ङ) भा यहेको "उऩाध्मऺ" बने्न शब्द ऩतछ "य 
सदस्म-सशचव" बने्न शब्दहरु थऩ गरयएका छन।् 

(2) खण्ड (च) शझककएको छ।  
3. आदेशको दपा 3 भा सॊशोधन: आदेशको दपा 3 को,- 

(1) उऩदपा (2) को खण्ड (च) ऩतछ देहामको खण्ड (छ) 
थकऩएको छ्- 

   "(छ) आमोगको सशचव  -सदस्म-सशचव" 
(2) उऩदपा (5) शझककएको छ।   

4. आदेशको दपा ४ भा सॊशोधन: आदेशको दपा 4 को उऩदपा 
 (२) य उऩदपा (६) भा यहेका "प्रशासकीम प्रभखु" बने्न 
 शब्दहरुको सट्टा "सदस्म-सशचव" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 
5. आदेशको दपा 7 भा सॊशोधन: आदेशको दपा 7 को,- 

(1) उऩदपा (2) को खण्ड (छ) ऩतछ देहामको खण्ड (ज) 
थकऩएको छ्- 

   "(ज) आमोगको सशचव  -सदस्म-सशचव" 



खण्ड ४) सङ  ्मा ९ प्रदेश याजऩत्र बाग २ तभतत २०७७।०५।१० 

3 

(2) उऩदपा (3) भा यहेको "आमोगको प्रशासकीम प्रभखु" 
बने्न शब्दहरुको सट्टा "आमोगको सशचव" बने्न शब्दहरु 
याशखएका छन।्   

6. आदेशको दपा 8 भा सॊशोधन: आदेशको दपा ८ को उऩदपा 
 (1) य उऩदपा (4) भा यहेको "प्रशासकीम प्रभखु" बने्न 
 शब्दहरुको सट्टा "सदस्म-सशचव" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।्  
7. आदेशभा दपा 13क. थऩ: आदेशको दपा 13 ऩतछ देहामको 
 दपा 13क. थऩ गरयएको छ,- 

“13क. कामावाहक उऩाध्मऺ् उऩाध्मऺको ऩद कुनै कायणरे 
रयक्त बएभा उऩाध्मऺको तनमशुक्त नहुॉदासम्भका रातग आमोगभा 
कामायत वरयष्ठतभ सदस्मरे कामावाहक उऩाध्मऺको रुऩभा कामा 
गनेछ।  
स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनका रातग “वरयष्ठतभ सदस्म” 
कामभ गदाा तनमशुक्त तभततराई आधाय भातननछे।मसयी तनमशुक्त 
तभततराई आधाय भान्त्दा एउटै तभतत बए तनमशुक्तको क्रभ 
सङ््माराई भानु्न ऩनेछ।”  

8. आदेशको दपा 19 भा सॊशोधन: आदेशको दपा 19 को,- 
(1) उऩदपा (1) भा यहेको "तनजाभती सेवाको अतधकृतस्तय 

नवौँ/दशौँ तहको अतधकृत" बने्न शब्दहरुको सट्टा 
"प्रशासन सेवाको अतधकृतस्तय एघायौँ तह वा सो 
सयहको कभाचायी" बने्न शब्दहरु याशखएका छन।् 

(2) उऩदपा (1) ऩतछ देहामको उऩदपा (1क.) थऩ 
गरयएको छ्-  
“(1क.) उऩदपा (1) फभोशजभको कभाचायी उऩरब्ध 
नबएको अवस्थाभा आतथाक भातभरा तथा मोजना 
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भन्त्त्रारमको सशचवरे आमोगको सशचवको रुऩभा काभ 
गनेछ।” 

9. आदेशको दपा २२ भा सॊशोधन: आदेशको दपा 22 भा यहेको 
 "प्रशासकीम प्रभखु" बने्न शब्दहरुको सट्टा "सदस्म-सशचव" बने्न 
 शब्दहरु याशखएको छ।  
 
 

 
आऻारे, 

डा. हरय रम्सार 
प्रदेश सयकायको सशचव 

 

 

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

भूल्म रु.५।- 


